EHJ-2-TA

வரலா-. நாயக2 இேய5 நா6 வி5வாசி9:6 இேய5 தானா?
நிக>?சி 2

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.
***
Dr. ஜாD அDெக2ெப29:

வண9க6. இDைற9: இேய5 ெசமினாாி] இM9கிற

நிைறய அறிஞ2கa இேய5ைவ :றிKத பார6பாிய கிறிXதவ2களிD ந6பி9ைகைய
தா9:கிறா2கa. இேய5ைவ ெதLYகமானவ2 எD. ெசா]வதி] அ2Kதமி]ைல
எDகிDறன2. இேய5விD உயி2Kெதiத] ச6பவி9கவி]ைல எDகிDறன2. dதிய
ஏ-பாPfD u]கa இேய5விD வரலா-ற பதிcகைள எQKRைர9காம] ஆதி
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கிறிXதவ2களிD ந6பி9ைகைய 5Pf காPQகிறR எDகிDறன2. இேய5 ெசமினா2
hMகிறவ-றி-: எதிராக, ஆதிகால கிறிXதவ2களிD ந6பி9ைகைய உ.தி ெசLதிQ6
பலவிதமாக வரலா-. ஆதார`கa தகவ]கa dதிய ஏ-பாPfN6 பிற பதிcகளிN6
இMOபைத பா29கிேறா6. இDைறய எனR விMkதினரான சிKதாkதேமைத Dr. ேகாி
ேஹப2மாX இைற ந6பி9ைக இ]லாம] இMkதவ2, ஆனா] அவரR Ph.D. ைய
மி?சிகD மாநிலKதி] xfKதா2, அOேபாR இேய5ைவ :றிKR ம.9க xfயாத சில
திடமான வரலா-. ஆதார`கa இMOபைத அவ2 உண2kRெகாgடா2. அைத
நீ`க^6 ேகPக விM6dகிேறD.
Dr. Nfhp N`gh;kh];:

கடkத வார நிக>?சியி] நா6 பc] 1 ெகாாிkதிய2

பதிைனkதா6 அதிகாரKதி] பதிc ெசLதிMkத பதிcகைள பா2Kேதா6. இRதாD ைமய
ப:தியாக இM9கிறR, வரலா-. ாீதியாக பctD பதிcக^9: இRதாD
ைமயOப:தியாக இM9கிறR, அRமPQம]ல, இதி] வரலா-. இேய5ைவ :றிKத
x9கியமான பதிcக^6 இM9கிறR.
நா6 ேபசி9ெகாgfMkத காாிய`கைள 5M9கமாக பா29கலா6. கிபி 30 சிNைவயிD
ச6பவKதிtMkR அOபfேய கிPடKதPட 25 ஆgQகa எD. ேதாராயமாக
கண9கிPQ பா29:6ேபாR, அR 1 ெகாாிkதிய2 கிபி 55- 57-:a எiதOபPடR எD.
xfவைடகிறR. இR9:aள 25 ஆgQகa இM9கிறR. பc] 1 ெகாாிkதிய2 15:1,2,
h.கிறா2, “நாD உ`க^9: பிரச`கிKத 5விேசஷKதிD பிரகாரமாL” – இR கி பி 51ல
நடkதR. அைத 20 ஆgQகa எD. :ைறKRெகாaளலா6. இைதேய அவ2 ம.பfm6
ெசா]கிறா2 1 ெகாாிkதிய2 15:3 அதாவR, “நாD அைடkதR6 xkதி உ`க^9:
பிரதானமாL ஒOdவிKதR6.” இ`: பc] ஒM காாியKைத ெவளிபQKRகிறா2 அதாவR
எMசேலமி] ேபRMவிட6, யா9ேகாபிட6, இேய5விD சேகாதரனானவD, இவ`ககிPட
கலாKதிய2 1 வசன6 பதிெனPf] ெசாDனைத கிபி 35] ெப-றிMkதா2.
அRமPQம]ல, சிNைவயிD நிக>வி-:6 பc] எMசேலமி-: ெசDறத-:6 ஐkR
வMட இைடெவளி எD. ெசா]ேவாமானா], இவM9: xDபாக ேவெறாMவ2
இைவகைள அறிkதிM9கேவgQ6.
இைத :றிKR ஒM சில விஷய`கைள நாD பகி2kRெகாa^6பf விM6dகிேறD,
ஆனா] கடkத வார ேகaவியி] இMkR ஒDைற ெசா]ல விM6dகிேறD:
“கிறிXRவKைத Rவ9கியவ2 பc] இ]ைல எD. நம9: எOபf ெதாிm6?”, பc] ஒM
x9கியமான வா2Kைதைய :றிOபிQகிறா2, 1 ெகாாிkதிய2 15:3 h.கிறR, “xkதி
பிரதானமாL ெசா]NகிேறD,” அதாவR, இRதாD எனR ைமயOெபாMa எDகிறா2.”
அRமPQம]ல ேமN6 அவ2, “இR எDனிடKதி] இMkR வkதத]ல எDகிறா2.”
பிரதானமான காாிய6 இRதாD, எD அறி9ைகயிD ைமய9கMKR இRதாD, நாD
அைடkதைத உ`க^9: ஒOdவிKேதD.” ஒMேவைள இைத அவD எMசேலமி] ேபRM
யா9ேகாபிடமிMkR ெப-றிMkதா], இR பcலா] உgடானR எD. ெசா]ல xfயாR
அேதாQ இR ஆதி திM?சைபயிD x9கிய அ`கமாக இMkத இMவரா]
ெசா]லOபPடைவகa: ேபRM ம-.6 யா9ேகாd, இேய5விD சேகாதரD.
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சாி, பc] ெசா]வR உgைமயா? அR இkத ஆதார`கேளாQ ெபாMkRகிறதா? சாி,
நா6 1 ெகாாிkதிய2 15:3 ஐ பா29:6ேபாR, இதி] எDன இM9கிறெதD.
ெதாிkRெகாaேவா6. ேமN6 dதிய ஏ-பாPQ வ]Nன2கa எ]லாM6 ஒMமனதாக ஒM
xfc9: வkதிM9கிறா2கa எDறா] அR இRதாD: பc] இ`: அQKத
தைலxைற9: ெசா]tQ6 x9கியமான காாிய6 இRதாD, அவMைடய அறி9ைக,
அதாவR, பc] எDன ெசா]ல வMகிறா2, எDறா] அவ2 இDெனாMவாிட6 இMkR
அறிkRெகாgடைத நம9: ெதாிவி9கிறா2, வசன6 …DறிtMkR ஐkR வைர9:6
வாசிKதீ`கDனா ெதாிm6, சில ஏழா6 வசன6 வைர எQKRெகாaகிறா2கa.
ஆனா x9கியமானR இRதாD. இR பcNைடய ெசாkத வா2Kைதகa அ]ல எDபத-:
பல விதமான ஆதார`கa இM9கிறR. அவ2 எDன ெசா]Nகிறா2 எDபைத விள9கி
h.6 பல நிைலகa இM9கிறR – அதனா] தாD பcN9: ஒM XதானKைத
ெகாQ9கிேறா6 – இைத இDெனாMவாிடமிMkR அவ2 ெதாிkRெகாgடா2.
உ`க^9: எOபf ெதாிm6? பcNைடய வா2Kைதகa அ]லாத பிற ஆதார`கa
இM9:R. ேவ. எ`கm6 பc] …Dறா6 நாளி] எD. ெசா]லவி]ைல. இR அவேர
இ`க ெசா]tயிMkதாN6 இR அவMைடய ெசாkத வா2Kைதகேளா அவேர ெசா]tய
கMKேதா அ]ல. அவ2 ேகPடைத ம-றவ2க^9: h.கிறா2. இைவ பctD
வா2Kைதகa அ]ல. ேபRMைவ ேகபா எDகிறா2 ேயாயா9கீ6 ெஜேரமியாX,
ெஜ2மானிய dதிய ஏ-பாPQ வ]Nந2, இR அராமிய ெமாழியிD வா2Kைதயாக
இM9கிறR அதனா] இR பctD நாPக^6 xDd ெசா]லOபPட காாிய6 எDகிறா2.
Dr. ஜாD அDெக2ெப29:

சாி, இேய5 ெசமினாியி] இM9:6 சில அறிஞ2கa

அOேபாXதலனாகிய பc]தாD இேய5ைவ :றிKத வி5வாசKைத உMவா9கியவ2
எD. ெசா]Nகிறா2கa. அவ2கa ெசா]Nகிற காாிய6 எDனெவDறா] இேய5
ேதவD எD. பc] ஒM கPQகைதைய உMவா9கியதாக ெசா]கிறா2கa. அத-:
xDd, இOபf ெசா]லOபடவி]ைல. ஆனா] Dr. ேஹப2மாX பc]
கிறிXRவKைதேயா கிறிXRவ வி5வாசKதிD கிறிXRைவேயா உMவா9கவி]ைல
எDற கMKைத வரலா-. உgைமகேளாQ நம9: ெதளிவாக விள9கி h.கிறா2.
கவனிm`கa:
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

சாி, பc] சில x9கியமான காாிய`கைள ெசா]tயிM9கிறா2.

அதாவR, “நாD அைடkதைத உ`க^9: ஒOdவி9கிேறD” – எDைன கவ2kத
வா2Kைத, - பிரதானமாL ஒOdவி9கிேறD.” பc] ெசா]கிறா2 நாD பிரச`கி9க hfய
மிக x9கியமான அfKதளமான ஒD. இRவாகKதாD இM9:6. அR மPQம]ல, xத]
இரgQ வசன`களி] அவ2 ெசா]கிறா2 இைத ஏ-.ெகாgடா]
இரPசி9கOபQY2கa. இ]லாவிPடா], இரPசிOd இ]ல. இOப நாம நQப:தியி]
இM9கிேறா6.
ேமN6 அவ2 ெசா]கிறா2, “நாD அ]ல”. பc] கgQபிfOபாள2 கிைடயாR. சாி,
இைத தாD இ`: பா29கிேறா6. இkத ப:தி பcைல ப-றிய ஆதாரKைத
ெகாgfM9கிறதா, ஏதாவR கடkR ேபாகிறதா, ேவ. யாாிடமிMkதாவR இைத
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ெப-.9ெகாgQ வkதாரா? ேவ.விதமாக ெசாDனா], பc] இைத திM6ப திM6ப
ெசா]கிறா2 ஆனா] இR இவ2 உMவா9கிய ஒM கைத இ]ைல. இOப, இkத
வா2Kைதகைள பா29கலா6, இR பctட6 இMkR வkதR கிைடயாR எDபைத
உண2KR6 வசன`கைள பா29கலா6.
உதாரணமாக, ேவதவா9கிய`களிD பf கிறிXR ந6xைடய பாவ`க^9காக சிNைவ
மாிKR, அட9க6 பgணOபPடா2.”பc] ம.பfm6 ம.பfm6 தDrைடய ெசாkத
வா2Kைதகைள இRல ேச2Oபைத பா29கேவ xfயாR, 5விேசஷKைத ப-றி விவாி9:6
ேபாெத]லா6, ஒDைற ேச2KRெகாaகிறா2, கடkத வார6 நாD ெசாDனR ேபால,
கிறிXRவிD ெதLவKR6, மரண6, உயி2Kெதiத].”இதி] அவ2 அட9கKைத
அதிகமாக ேச2OபR இ]ல. அOப இ`க பcNைடய வா2Kைதகa அ]லாத
வா2Kைதக^6 இM9கிறR.
இDெனாM அைடயாளx6 இM9:, ேபRMவிD ெபய2 ேகபா. இOப, பc] ேபRMைவ
ேகபா எD. ெசா]Nகிறா2, ஆனா] ேபRM ேபRMவாக ெஜேரமியாX எD.
அதிகமாக ெசா]லOபPQ இM9கிறா2, ெஜ2மானிய dதிய ஏ-OபPQ வ]Nன2கa,
இkத ஒM அைடயாளKைத ெகாgQ சில ஆராமிய …ல பாைஷயிD வா2Kைதகa
இM9:6 எD. சிkதிKR ெகாgQ இM9கிறா2கa.
பி†சாX லபி‡, பழைமவாத Wத dதிய ஏ-பாPQ வ]Nந2, இkத பார6பாியKைத
கடKRவத-: ேமN6 பல அைடயாள`கa ஆதார`கa இMOபதாக h.கிறா2.
உதாரணமாக, PாிOபிa ஹாPf கிளாX எD. அைழ9கOபQவைத பா29கலா6.
ஆ`கில மாணவ2கa அைத dாிkRெகாaவா2கa: ேமN6, ேமN6, ேமN6. பc] இkத
xiைமயான வாிைய ெசா]t xf9காம] அவ2 அைத பாதியி] விPQவிPQ
வரவி]ைல: “... ேவத வா9கிய`களிDபf ந6xைடய பாவ`க^9காக மாிKதா2 ேமN6
அட9க6 பgணOபPடா2 ேமN6 உயிேராQ எikதா2 ேமN6 அவ2க^9:
காணOபPடா2.” Dr. லபி‡ ெசா]N6ேபாR எபிேரய ெமாழியி] கைதேபால
ெசா]கிறா2கa எDறா2.
இ`: நாD ெப-.ெகாgடKைத ஒOdவிKேதD எDற வா2Kைதகa அQKதவ2க^9:
எQKR ெசா]வைத :றி9கிறR. பc] மீgQ6 இைத 1 ெகாாிkதிய2 11] ெசா]கிறா2
க2KதMைடய பkதியிD ேபாR – உ`க^9: ஒOdவிதKைத ெப-.ெகாgேடD.”
ஆகேவ, இR பctrைடயR அ]ல எDபத-: …D. நாD: ஆதார`கa இM9கிறR.
ஒM சமயKைத அ]லR பார6பாியKைத அறிkRெகாaவR எOபf? இைவ இரgQ
அMைமயான வித`களி] இM9கிறR எD. வ]Nன2கa h.கிDறன2 ஆனா] இR
ஆ`கில இல9கிய கவிைதைய ேபால இ]ைல எD.6, xத] u-றாgfD Wத
ம9க^9: dாிகிற அளவி-: எiதOபPடR எD.6 h.கிறா2 அவ2
காPசியளிKதேபாR, இேய5 தனிநப2க^9: xதt] காPசியளிKதா2, ேபRM, அQKR
:iவினரான, பDனிரgQ ேப2, அQKR ஒேர ேநரKதி] 500 ேப2. அQKத அவ2
யா9ேகாd9: ெவளிOபPடா2 , இRc6 தனினப2தாD. அQKR அவ2 ஒM hPடKதி-:
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தDைன ெவளிபQKதினா2. இத-: சில நிைலகa இM9கிறR ேமN6 இைவ மத
இல9கண xைறயி] அைமkதிM9கிறR.
நாD கடkத வார6 ஒM விஷயKைத ெசாDேனD, கிPடKதPட ெதாgˆ. சதவிகித
பாலXதீன2கa ம-.6 அ`கிMkத Wத2க^9: பf9க ெதாியாR, அவ2கa க]வி
ெப-றவ2கa அ]ல, அOப ெசLதியிD சாரா6சKைத எOபf ெகாQ9க xfm6,
“xதDைமயான காாிய6” பf9காதவ2க^9: இOபf ெசா]லலாமா? அவ2கa
மனOபாட6 ெசLR திM6ப ெசா]N6 விதKதி] அவ2க^9: ஏ-றவா. ெசா]ல
ேவgQ6. இRதாD மத ேபாதைனகளிD ப:திகளா:6. அேதமாதிாி பc] இ`க தனR
ெசLதியிD சாரா6சKைத அவ2க^9:a அrOdகிறா2, அதாவR, நாD உ`களிட6
வkதேபாR பிரச`கிKதைவ.”எDன ெசா]கிறா2 எDறா], ஜன`கேள, இR
எDrைடயR அ]ல.”
இ`க நிைறய விஷய`கைள நாம ஆராLkR பா29க ேவgQ6 எD.
நிைன9கிேறD:xதt] ெசா]லOபPட ெசLதியிD x9கியKRவ6; ந6மிட6 உaள
பதிcகa – கிபி 30 இேய5விD நாPகளி] இMkR ஒŠெவாDறாக எ]லா பதிcக^6
இM9கிறR. இR பcNைடயR அ]ல. ஆகேவ dதிய ஏ-பாPfD ெசLதிகைள
உMவா9கியவ2 பc] எDபR தவறான கMKR.
1 ெகாாிkதிய2 15:11, ம.பfmமா, கடkத வார6 பா2KதR ேபால, பc] h.கிறா2,
“நானாகிN6 அவ2களாகிN6 இOபfேய பிரச`கிKRவMகிேறா6 நீ`க^6 வி5வாசிKR
வMகிறீ2கa.” வMகிேறா6 எDபR அOேபாXதல2கைள :றி9கிறR. அவ2
ெசா]Nகிறா2, “அவ2களிடமிMkR வMவR, எDனிடமிMkR வMவR.நா`கa ஒேர
ெசLதிைய தாD பிரச`கி9கிேறா6.” எைத ப-றி? ெபாRவாக 5விேசஷKைதm6
உயி2Kெதiதைலm6 ெவளிOபPடா2 எD.6 ெசா]கிறா2கa.
பc] எDன ெசா]கிறா2, “இைத நாD உMவா9கவி]ைல. இைத இDெனாMவாிட6
இMkR ெப-.ெகாgேடD. நாD ெப-.ெகாgடைத உ`க^9: ஒOdவி9கிேறD.”
இOப, வசன6 11ஐ கவனிm`கa: “ஆைகயா] நானாகிN6 அவ2களாகிN6 இOபfேய
Oாியாச`கிKRவMகிேறா6 நீ`க^6 இOபfேய வி5வாசிKR வMகிறீ2கa.” எDைன
ெபா.Kதவைர பc] எDன ெசா]கிறா2 எDறா], “சீஷ2கைள ேகPQபாM`கa. நாD
உ`க^9: ெசா]Nகிற காாிய`கைள தாD அவ2க^6 உ`க^9: ெசா]Nவா2கa.
எDைன ேக^`கa நாேன ெசா]கிேறD எDகிறா2.”
சாி, அkத ெசLதி எDனR? xkதின வசன`கைள பாM`கa. அRதாD 5விேசஷ6,
:றிOபாக ெசாDனா], அவ2 ெவளிOபPடைத ப-றி இ`: ேபசி9ெகாgQ இM9கிறா2.
அவ2 ெசா]கிறா2, “நாD அவ2களிட6 ேபசிேனD. அவ2க^6 நாD ெசா]கிற
காாிய`கைளKதாD ெசா]கிறா2கa. அவ2கa எDேனாQ ேபசினா2கa. சிலவ-ைற
பாிkRைரKதா2கa எDகிறா2.” ம.பfmமா காலKதிய2 இரgடா6 அதிகாரKைத
பாM`கa.
இதினிமிKதமாகதாD வரலா-றி] நம9: சிறOபான Xதான6 இM9கிறR
எ]லாவ-ைறm6 xDபாக நி.Kதி பc] ெசா]வைத xDனி.Kதி அவMைடய
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தகவ]கa அைனKR6 வரலா-றிD கால சமய`கேளாQ ஒKRேபாகிறR எD. ெசா]ல
xfm6. ப9க`கa வா2Kைதகளா] நிைறkதிM9கிறR. அவ2 சிறkத ெசLதியாளராக
காணOபQகிறா2. நமெகD. ஒM கால நிைலகைள ெப-றிM9கிேறா6, ேநய2கேள,
5விேசஷ6 ஒM கால நிைலகைள உgடா9கிடவி]ைல. இைவ அைனKR6 இ9கPடான
நிைலகளி], 5விேசஷம-ற இைறயியtD மKதியி] உgடாயிM9கிறR. இkத சில
வித`கைள பயDபQKதி ந6xைடய இMதயKதிD உ.தியான வி5வாசKைத
நிைலபQKதிட xfm6 எD. நிைன9கிேறD- அRதாD இேய5 கிறிXRவிD மரண6
அட9க6 ம-.6 உயி2Kெதiத].
Dr. ஜாD அDெக2ெப29:

சாி நீ`கa ஒM மாணவனாக இMkதா], உ`க^ைடய

பaளி நாPகளி] எKதைன xைற நீ`கa dதிய ஏ-பாPQ dKதக`கa ஒM கPQ9கைத
ஒM நாவ] எD. ெசா]லOபQவைத ேகPfM9கிறீ2கa? சாி, அெத]லா6, உgைம
அ]ல. Dr. ேஹப2மாX இேய5ைவ :றிKத வரலா-. ஆதார`கa திடமாக இM9கிறR
எD. வ]Nன2கa ெசா]வத-: ஆதாரமான …D. காரண`கைள h.கிறா2.
Dr. Nfhp N`gh;kh];;:;

சாி, எDைன ெபா.Kதவைர நாம ெகா†ச6 பிDனால ேபாL

உgைமயாகŠ 1 ெகாாிkதிய2 156 அதிகாரKதிD ப:திகa எDன ெசா]கிறெதD.
பா29க ேவgQ6. ஒMேவைள பc] இkத காாிய`கைள கிபி 35] ெகாQKதிMkதா]
அOபKதாD எMசேலமி-: ேபானாேரா – கலாKதிய2 1:பதிெனPQ h.கிறR அவ2
ேபRMைவm6 யா9ேகாைபm6 சkதிKதா2, இவ2 இேய5விD சேகாதரD, அOபfDனா
இரgQ x9கியமான காாிய`கைள வtm.KR6 ஆதிகால ஆவண`கa ந6மிட6
இM9கிறR.
xதலாவதாக, இkத காாிய`கa ஏ-கனேவ இMkதிM9கிறR. ம-ற கிேர9க ேராம
பதிcகa இ]லாம] இR எOேபாதிtMkR இM9கிறR எD. உ.தியாக ெசா]ல
xfயாR. அதாவR, tவி தனR காலKதி-:6 xDd 56மா2 u. வMட`களிD
காாிய`கைள பதிc ெசLதிM9கிறா2. பcேலா அkத நிக>c நடkத ஐkத வMட`களி]
தன9: உgடான அrவKதி] இMkR ேபசி9ெகாgQ இM9கிறா2. ேமN6, அவM9:
xDேப ம-றவ2க^9: இkத அrபவ6 இM9கிறR. அOப, அதாவR, இ`க இM9கிற
இைடெவளிைய நாம :ைறKRதாD ஆகேவgQ6.
இரgடாவதாக, இ`: கgணார கgட சாPசிகa இM9கிறா2கa. அதாவR இkத
சாPசிகைள ந6பி ெச]வR சிறkததா:6. 5விேசஷ`கைள ப-றி ேபசிேனா6, அR ஒM
சாKதியh.; ஆனா] பc] ெசா]வைத ேகP:6 ேபாR ந6மிட6 எDன இM9கிறR
விம2சக2கa எDன ெசா]Nகிறா2கa எD. dாிkRெகாaள xfm6. பc] தDனி]
தாேன ஒM சாPசியாக இM9கிறா2. மர`க^9காக காPைட இழkதிடேவgடா6. பc]
ெசா]கிறா2, “உயி2Kெதikத இேய5ைவ நாD சkதிKேதD.”
ஆனா இ`க ேபRMc6 இM9கிறா2, யா9ேகாd6 இM9கிறா2, இேய5விD சேகாதரD.
அவ2கa இMவMேம, ஒM விதKதி], பc] ெசா]கிற அவMைடய ெவளிOபQKதைல
பா2KதிM9கிறா2கa 1 ெகாாிkதிய2 15 – கலாKதிய2 1 ம-.6 1 ெகாாிkதிய2 15-:
இDெனாM ெதாட2d6 இM9கிறR. அ`கிMkத ஜன`கைள ப-றிதாD நா6
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பா2KRெகாgQ இM9கிேறா6. ேபRMைவ பா2KR அவ2 எDன ெசா]கிறா2 எDபைத
அறிkRெகாaள பc] ஆ2வமாக இMkதிMOபா2 எD. நிைன9கிேறD.
சாி, அkத ேகaவிைய ம.பfm6 பா29கலா6, பc] இைத தாேம உMவா9கி
ெசாDனாரா? எDrைடய பதி], “இ]ைல” ஏDனா “ இRதாD பிரதானமானR
எDகிறா2,” இைத ேவெறாMவாிட6 இMkR ெப-.ெகாgடா2.
இkத காாிய`கைள இேத மாதிாி dாிkRெகாaள இDெனாM விதKைதm6 நா6
பயDபQKத xfm6 அOேபாXதல2களிD ெசLதியிD ெதா:Oைப பா29கலா6. ஒM
5விேசஷகனிட6 நீ`கa ேகPQ பாM`கa, “dதிய ஏ-பாQ கிைடOபத-: xDd
ஆதிகால பிரச`க`கa எkத மாதிாியாக இMkதR? அத-: அவ2கa பதி],
“எளிைமயானR. அOேபாXதலைர வாசிm`கa எDபா2கa.” சில விம2சக2கைள
ேகPடாN6 இைதேய ெசா]வா2கa :ேஹ, அOேபாXதல2 1-5 அதிகாரKைத வாசி”
சாி, விைட ஒேர மாதிாி இMkதாN6 அத-கான காரண`கa ெவŠேவறாக இM9கிறR.
5விேசஷக2கa அைத xiவRமாக ந6dவதா] அOபf ெசா]கிறா2கa. விம2சக2கa
இkத ஆதிகால வாLெமாழி அறி9ைககa பார6பாிய மத6 சா2kத ப:திகa எD.
ெசாDனாN6, இத-: ஒேர காரணKைததாD பா29கிறா2கa – ம-ெறாM ஆதார6
எDனெவDறா] இR சமயKைத சா2kதிM9கிறR – இRதாD சிறkதR எD.
ந6dகிறா2கa, ந6பKத:kதR, இதி] இைறயியN6 கலkR இM9கிறR, R]tயமாக
யதா2Kதமாக இM9கிறR. ேமN6 ஒMசில இட`களி] அOேபாXதல2 dXதகKதி]
ேபRM h.கிறா2 – Wத தைலவ2கைள அவ2 5Pf காPf ேப5கிறா2 எDபR
dாிm6.”நீ`கa அவைர ெகாைலெசLதீ2கa! ேதவேனா அவைர மாிKேதாாி] இMkR
உயிேராQ எi6ப ெசLதா2!”
இOப, இRல, ஒM சிDன காாியKைத கவனி9கŒ6, 5விேசஷKைத ெப.கிறீ2கa,
சாியா? க2Kதராகிய இேய5ைவ :றிKR ேபசOபQகிறR. அவ2 சாதாரண மனித2 அ]ல.
“நீ`கa அவைர ெகாைல ெசLதீ2கa. ேதவD அவைர எiOபினா2” – இ`க 5விேசஷ6
ெதளிவாயிQ?5 ேபRM அத-:aளாக இMkR ெசய]பQகிறா2. இைத நிைனவி]
ைவKRெகாaவR மிகc6 5லப6.
இDெனாD.6 இM9கிறR, “நா6 மனிதr9: கீ>பfவைத விட ேதவr9: கீ>பfவR
அவசிய6.” சாி, இR 5விேசஷ6 இ]ைல எDறாN6 இR சில பலெமாழிகளி] ஒDறாக
இM9கிறR. அOேபாXதல2 ஒD. xத] 5 வைர9:6 பாM`க, அOேபாXதல2 10,
ேபRM ெகா2ேநtய59: பிரச`கி9கிறா2. இெத]லா6 ேபRMவிD ேபாதைனகa:
அOேபாXதல2 1 xத] 5; அOேபாXதல2 10. ேமN6 அOேபாXதல2 13, பctD
ேபாதைன, அ`: சமயKைத :றிKத சில ேபாதைனகa இMOபதாக வ]Nன2க^6
ந6dகிறா2கa. நீ`கேள இைத எ]லாKைதm6 வாசிKR பாM`கa அRல எDன
ெதாிkRெகாaY2கa எD. நாD உ`க^9: ெசா]NகிறD. 5விேசஷKதிD
சிDனசிDன விஷய`களி] hடா கிறிXRவிD ெதLவKRவKைதm6 அவரR மரண6,
உயி2Kெதiதைல பா2O•2கa.
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உ`க^9: ஒDr ெதாிmமா. பc]தாD இதD ஆ9கிேயாD எD. யாராN6 ெசா]ல
xfயாR. ஆகேவ இ`: ஆதி ேபாதைனகைள உaளட9கிய காாிய`கைள
பா29கிேறா6. அOேபாXதல2 9 6 அதிகார6 வைர9: பc] யாMDேன ெதாியாR.
xத] ஐPDஹு அதிகார`களி] ஆதி திM?சைபயி] ெசா]லOபPட அேத
விஷய`கைள தாD பா29கிேறா6. அ`க பc] இ]ைல. இMkதாN6 அOேபாXதல2
நடபfகைள பா2KR, இRதாD பிரதானமானெதD. ெசா]லxfm6, இேய5 எOபf
மாிKதா2, அவ2 உயிேராQ எiதா2, இேய5 எD. ஒM நபராக இMOபைதவிட, அவ2
ேதவனாக இMkதா2 அவ2தாD கிறிXR. இத-: இDr6 இரgQ பிரபலமான
தைலOdகa இM9கிறR.
இOப, அOேபாXதல2 எDற கgேணாPடKதி] இMkR xDேனறி ெசDறாN6, சமய6
சா2kதவ-ைற பா29க xfm6, 5விேசஷ6 எD. நா6 ெசா]கிற இைறயிய]
காாிய`களிD 5M9கx6, பாிணாம வள2?சிையm6, Raளியமான நிைலகைளm6
பா29கலா6 ஆனா] அ`: பc] இ]ைல. ஆகேவ உபேதசKதிD ைமய9கMKR எD.
h.கிற ம-ெறாM கgேணாPடx6 இM9கிறR, கிறிXதவ சமயKதிD ைமயOெபாMa,
அRதாD, 5விேசஷ6, இரPசிOd.
Dr. ஜாD அDெக2ெப29:

சாி, ஒŠெவாM கிறிXதவ மாணவ2க^6 எOபf Dr.

ேஹப2மாX விவாதி9கிறா2 எDபைத கவனி9க ேவgQ6. கிறிXதவ2களாக, நா6
அைனவM6 dதிய ஏ-பாPfD dKதக`கைள அதிகாரxைடய சKதிய`களாக
ஏ-.ெகாaகிேறா6. ஆனா] உ`க^ைடய கிறிXதவர]லாத ேபராசிாிய2 நgப2கa
அOபfயி]ைல. அOபfெயDறா], அவ2கேளாQ ேப56ேபாR நீ`கa எkதமாதிாியான
ஆதாரKைத பயDபQKRY2கa? உ`கa ேபராசிாியM6 நgப2க^6 நYனகால
அறிஞ2கைள ப-றி ெசா]N6ேபாR, அவ2கa பctD சில நிMப`க^6 நாD:
5விேசஷKதிD சில ப:திக^6 ஏ-.9ெகாaளOபPfM9கிறR எDபைத நD:
அறிkதிM9கிறா2கa, அ`கீகாி9கOபPடதாக அ]ல, ஆனா] வரலா-. ாீதியான
தகவ]கa இM9கிறR எDகிDறன2. சாி, அைத ஒOd9ெகாgடா], அைதேய நாx6
பயDபQKதி இேய5 வா>kதா2 எDபத-கான வரலா-. ஆதாரKைதm6, த6ைம ேதவD
எD. ெசாDனைதm6, சிNைவயி] மாிKR, க]லைறயி] அட9க6 பgணOபPQ,
பிற: தமR சீஷ2க^9: ேதாDறினைதm6 ெசா]ல xfm6. இைவ வரலா-.
நிக>cகa இைத ம.9க xfயாR. சாி, ஒMேவைள நீ`கa, இkத காாிய`கைள நம9:
எQKR ெசா]N6 எkத ப:திகைள விம2சக அறிஞ2கa ஒOdெகாa^கிறா2கa எD.
ேகPகலா6. Dr. ேஹப2மாX அைத விள9:கிறா2:கவனிm`கa
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

சாி, இOப நாம பிD வாசN9: ேபானR ேபால இM9கிறR.

திடமான ஆதாரமாக கMதOபQ6 ப:தியி] Rவ`கிேனா6- 1 ெகாாிkதிய2 15; பctD
ம.9கxfயாத நிMப`கa. இOப பிDனால ேபாயிPQ இM9கிேறா6. ேபRM ம-.6
யா9ேகாைப பctD கgகளிD …லமாக பா2KRெகாgQ இMkேதா6, கலாKதிய2 1.
அேதாQ அOேபாXதல2 நடபfகளி] ேபRMவிD 5விேசஷKைத ப-றிய h-.கைள
கவனிKேதா6. இOப, இைதெய]லா6 பா2Kதபிற:, ஏD விம2சக ச…கKதின2
அfOபfயாக 5விேசஷKதி-: எkதவித மதிOd6 இ]ைல எD. ெசா]கிறா2கa எD.
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dாிகிறதா? ந]ல ேக^`க, “விம2சக ச…கKதின2” அதாவR •ரமா இM9கிறவ2கa.
நQKத ச…கKதின2 ஒM hPட6 இM9கிறா2கa அவ2கa சிறkத ெச]வா9: ெப-ற
ேமைதகளாக இMkதாN6 நா6 இவ2கa …லமாக ேகaவிOபQ6 காாிய`கைள
அவ2கa ம.KR ேப5வR கிைடயாR, அவ2கைள தாD த`கைள ெமயிD XPாீ6
ஆPகa எD. ெசா]tெகாaகிறா2கa.
சாி, நாம 5விேசஷ`கைள பா29:6ேபாR, ஒேர ெசLதிைய திM6ப திM6ப
ேகP9கிறீ2களா அ]லR ேவ. ஏதாவR இM9கா? இைத பா2Oபத-: xDd,
இDெனாM விஷயKைத ெசா]ல விM6dகிேறD. 1 ெகாாிkதிய2 5விேசஷ`க^9:
xDdaள ேததிைய ெப-றிM9கிறR. அதாவR 1 ெகாாிkதிய2 15 உயி2Kெதiதைல
ப-றி நாD: 5விேசஷ`களி] ெசா]லOபQவத-: xDேப பதிc ெசLயOபPட
ஒDறா:6. அOபfDனா, 5விேசஷ`கa இத-: பிDனா] வkதிMkதாN6 இ`க
வgf9:6 xDனாலதா :திைர மாPடOபPQ இM9கிறR. ஏ-கனேவ நீ`க பctD
நிMப`களி] பா2KதிMkR6, பிற: அOேபாXதல2களி] பா2KதிMkR6, பctD
xதDைமயான ஆவ`களி] ெசா]லOபPட விஷய`கa தனிKR இM9:6ேபாR அைத
மPQ6 நிராகாிOபR ஏD?
சாி, இேய5ைவ ப-றி பா29:6ேபாR, 5விேசஷ`களி] இைததாD பா2O•2கa. இேத
அறி9ைககaதாD இM9:6. அதாவR, பc] ஏேதா அம‡ரX ப-றி ெசா]லவி]ைல
ேமN6 இேய5ைவ அறியாத ஜன`கேளாQ அவ2 ேபசc6 இ]ைல. அவ2 ேபRMேவாQ
ேபசினா2. அவேர யா9ேகாேபாQ ேபசினா2. அவ2 எMசேலமி-: திM6ப வMகிறா2,
அRமPQம]ல, அQKத அதிகாரKதி] இkத இரgQ நப2கaதாD – ேபRMc6
யா9ேகாd6, இ`க ேயாவாr6 இM9கிறா2, அOேபாXதலனாகிய ேயாவாD. இ`க,
பcN9: ஒM இைணOd கிைட9கிறR.
இேய5ைவm6 5விேசஷKைதm6 மPQ6 தனிKR பா29:6ேபாR, பc] இேய5விD
ெதLவKRவKைத உMவா9கவி]ைல எDபR dாிகிறR. இkத தைலOdகa அைனKR6
அOேபாXதலாி] ஆதியி] ெசா]லOபPட காாிய`கa எDபைத பா29கxfm6,
இைதேய 5விேசஷ`களிN6 பா29கிேறா6. 5விேசஷ`களி] கிறிXRவிD
ெதLவKRவKைத ப-றி ெசா]ல இரgQ திடமான நிைலகa இM9கிறR எDறா] அR
இேய5 தDைன ப-றி ெசாDனRதாD: மrஷ :மாரD ம-.6 ேதவ :மாரD. சாி, ேதவ
:மாரD எDபR ேதவKRவKதிD தைலOைப உ.தி பQKRவதாக இM9கிறR. மrஷ
:மாரD, இதி] ெபM6பாலான ஜன`கa dாிkRெகாaளத காாிய6 எDனெவDறா],
இR மாியாளிD மகD எDற அ2KதKைத ெகாgடR அ]ல. மrஷ :மாரD எDபR
மனிதைன :றிOபR அ]ல. மrஷ :மாரD, அேநக வ]Nன2கa இைத சாியாக
dாிkRெகாgfM9கிறா2கa, இேய5 தம9: தானிேய] 7:13 ம-.6 14 ப:தி ெதாிm6
எDகிறா2, அ`: தானிேய] ’2வxதலாL இM9கிறவைர பா29கிேறD எDகிறா2,
இற`கி வMகிறவ2 மrஷ :மாரr9: ஒOபாக இM9கிறா2 எDறா2, இேய5விD
காலKதி] வாசைனகேளாQ எkதவித ஐ9கியx6 இ]லாத அkத காலKR Wத
dKதக`களி] இkத காாிய6 ேச2KR எiதOபPQ வkதR எD. hறOபQகிறR.
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ஆனா] அைத வாசிKதவ2கa மrஷ:மாரD ஒM நப2 எDபைத dாிkRெகாgடா2கa.
எேச9கிய] dKதகKதிD தீ29கதாிசிைய ேபாDற ஒMவ2; அ]லR ’2வxதலாL
இM9கிற மrஷ:மாரD இற`கி வMவR ேபால இM9கலா6; ேதவrைடய ரா“யKைத
XதாபிKத ஆதிxதலாL இM9கிற ெதLYக தDைமmaள ஒM தீ29கதாிசன நபராக
இM9கலா6. இதி] எைத இேய5 த6ைம :றிKR ெசாDன வா2Kைத? :ைறkதR
இரgQ xைறயாவR 5விேசஷ`களி] இேய5 த6ைம :றிKR ெசா]N6ேபாR மrஷ
:மாரD எD. ெசா]Nகிறா2- அவ-றி] ஒD. மா-: பதினாDகா6 அதிகார6, அ`:
அவ2 தானிேய] 7:13-14ஐ ெசா]t அR நாDதாD எDகிறா2.” அkத ேநரKதி],
Wத2களிD ஆசாாியD ேகP9கிறாD, “நீ2 கிறிXRவா, XேதாKதாி9கOபPடவாிD
:மாரனா?” இேய5 ெசLதைத கவனிm`கa. “நீ2தாD கிறிXRவா” – ேமசியா –
ேதவrைடய :மாரனா”? அத-: இேய5 ெசாDனா2, “ஈேகா ஈமி.” நாD அவ2தாD.
அOபற6 ேதவ :மாரனா எDற ேகaவிைய மrஷ :மாரD எDற பதிலாக மா-.கிறா2.
அத-: அவ2,” நாD கிறிXRதாD, ேதவrைடய :மாரDதாD, இேதா மrஷ:மாரD
வானKதிD ேமக`கa ேம] நியாயkதீ29:6பf வMகிறைத காg•2கa எDறா2.”
அத-: பிரதாக ஆசாாியD இவD ேதவ•ஷண6 ெசா]கிறாD எD. அலறினாD.
தDrைடய உைடைய கிழிKதாD.ேமN6 அவD, “இத-: ேம] சாPசிகa
எDனKதி-:. இR ேபாRேம எDறாD”
இ`க, எR அவைர நி2ணய6 ெசLதR? மா-: பதினாDகா6 அதிகாரKதிD ப:தியி],
இேய5 ெசா]கிறா2, ஈேகா ஈமி, நாD ேதவ :மாரDதாD.” ேமN6 அவ2 ெசா]கிறா2, “
மrஷ :மாரD வானKதிD ேமக`கa மீR வMவைத காg•2கa.” xதலாவதாக இவ2
தானிேய 7: 13-14 வசன`கைள :றிOபிQகிறா2. அவ2 தDைன ’2வxத] ேதவ
ரா“ஜிய6 Xதாபி9க பPடRxத] அநாதியாL எDெறDைற9:6 உaளவ2 எDகிறா2.
இரgடாவதாக, இkத dதிரான பதKைத ெசா]Nகிறா2, “ேமக`கa மீR வMவைத.”
ெதLவKRவKைத :றிKR ெசா]Nகிற இட`களி] பலxைற இkத வா2Kைதகa
பயDபQKதOபPQ இM9கிறR. இ`: இேய5 h.கிறா2, “அR நாDதாD.” ஏ-கனேவ
ெசா]”Pடாேர, “ஈேகா ஈமி” எD. மrஷ :மாரைன ப-றி ெசாDனாேர, அத-:
ஆசாாியD – இத-காகேவ அவD காKRெகாgQ இMkதR ேபால – பிரதிmKதிரமாக,
“ந]லR. இவைன பிfKRவிPேடா6. நீ`க எ]லாM6 YPQ9: ேபாகலா6 எDறாD.”
இOப, இேய5ேவ தDைன ேதவrைடய :மாரD எD. ெசா]ல இேய5ேவ தDைன
மrஷ :மாரD எD. ெசா]tயிM9க, எத-காக நா6 பc]தாD கிறிXRவிD
ெதLவKRவKைத உgடா9கினாD எD. ேயாசி9க ேவgQ6? அைத
5விேசஷ`களி] பா29கிேறா6. அOேபாXதலாி] இM9:6 5விேசஷKதிD சி.
ப:திகளிN6 பா29கிேறா6. அைத 1 ெகாாிkதிய2 15திN6 பா29கிேறா6. கிறிXRவிD
ெதLவKRவKைத ப-றி ெசா]N6 திடமான ஆதாரமாக இைத பா29கிேறD.
இDெனாD.6 நிைனவிM9கPQ6, கிறிXR மரணKதிtMkR உயிேராQ எiOப
பPடா2 எDறா], இOப இDெனாM ேகaவி உ`க xDனால நி-:6, “ேதவD ஏதாவR
ெசா]tயிM9காரா? பார6பாியமாக கிறிXதவ6 எDன ெசா]கிறெதDறா], dதிய
ஏ-பாPftMkR பா29:6ேபாR, உgைமயி], ேதவD இேய5ைவ எiOபினா2
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எDபR உ.தியாக ெதாிகிறR. இேய5 ெதLவKRமானவ2 எD. ெசா]N6ேபாR,
இRல ேதவ •ஷனKதி-: எkத இடx6 இ]ைல. அOப உயி2Kெதiத] எDபR
இேய5ைவ அ`கீகாிKR ேதவD அளிKதிM9:6 xKதிைர இைததாD ேபRM
அOேபாXதல2 இரgடா6 அதிகாரKதி] எQKR ெசா]கிறா2. இைதேய அOேபாXதல2
பதிேனழா6 அதிகாரKதி] பc] h.கிறா2. இைதேய ேராமா2 ஒDறா6 அதிகாரKதிN6
பc] hறியிM9கிறா2. உயி2Kெதiத] தாD தைலக]. பc] ெசாDனRேபால,
அRதாD xதDைமயானதாக x9கியமாக இM9கிறR.
Dr. ஜாD அDெக2ெப29:

இOப, ஒMேவைள ஜீசX ெசமினறி ம9கa Dr. ேஹப2மாX

ெசா]வைத ேகPQ9ெகாgQ இMkதா], அவ2கa பதி] எDனவாக இM9:6?
அைதm6 ெசா]கிறா2. ேக^`கa:
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

இkத நிக>?சியி] பctD காலKைத ப-றி சிலவ-ைற

பா2KRெகாgQ இM9கிேறா6 அR கிபி 57ல இMkR பிDனாக ெசD. 30 வைர9:6
பா29:6ேபாR :ைறkதபPச6 இMபKதி ஐkR வMட`கa இM9கிறR. பc]
ேபRMேவாQ6 யா9ேகாேபாQ6 5விேசஷKைத ப-றி ேபசி9ெகாgQ இMkதா2 எD.
ெசா]tயிMkேதD. அத-: பிற: 5விேசஷKதிD சி. ப:திைய ப-றி பா2Kேதா6, சில
பார6பாிய`கa, அOேபாXதலைர பா2Kேதா6. இேத சில காாிய`கைள
5விேசஷ`களிN6 பா29க xfm6 எD. ெசாDேனD. இOேபாR6 உ`க^9:
ெசா]NகிேறD, விம2சக2கa எDன xfவி-: வMவா2கa எD. எDனா] ெசா]ல
xfm6. ேஹப2மாX 5விேசஷ பாட`கைள ெகாைல ெசLகிறா2 எDபா2கa. அOபf
அவ2கa நிைன9க காரண6 இேய5 ெசாDன ெசLதிகa 5விேசஷKதி] இM9கிறR
எDகிறா2கa உgைமயி] சிலவ-ைற ெசா]t இM9கிறா2. ெதLவKRவமானவ2
எD. ெசா]t ெகாaவைத விட ேவ. எDன இM9க ேபாகிறR? கிேர9க2கைள
பாM`கa. ேராமானிய2கைள பாM`கa.
உgைமயி], ந6xைடய அQKத நிக>?சியி] நா6 பா29க ேவgfய ேகaவி
எDனெவDறா], இேய5 தDைன ேதவrைடய :மாரD எD.6 மrஷ :மரD
எD.6 ெசா]tெகாgடா2 எD. நம9: எOபf ெதாிm6? சாி, இOேபாR6 இதD
ைமயOப:திைய நா6 ெநM`கி ெகாgQ இM9கிேறா6 இேய5 இைவகைள
ெசா]tயிMOபதா], கிறிXRவிD ெதLவKRவ6 எDற ேபாதைன9: காரணக2Kதா
பc] இ]ைல எDபR ெதளிவாகிறR.
****
எ`க^ைடய ெதாைல9காPசி நிக>சிகைள காண
இலவச ஜாD அDெக2ெப29 நிக>?சி ஆOைப பதிவிற9க6 ெசLதிQ`கa.
இேய5 கிறிXRைவ ஏ-.ெகாaவத-கான ெஜப6 @JAshow.org
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