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வரலா%& நாயக+ இேய. நா/ வி.வாசி23/ இேய. தானா?
நிக78சி 3

இ>ைற23 வரலா%& நாயக+ இேய.ைவ 3றிEததான
ெசFதிதா> ெபG/பாH/ பரவலாக ேபசIபJK வGகிற ெசFதியாக இG2கிறL பல
ேதசிய பEதிாி2ைககளி> கவனEைத ஈ+ELவGகிறL, 3றிIபாக ைட/,
நிQRS2,ம%&/ US நிQR ம%&/ ேவWJ ாிேபா+J. ேமH/, இேய. ெசமினாாி>
அறி2ைககX23 ஊடகZக[ அளவி%3 அதிகமான இடமளிEL ெபாிL பKELகிறா+க[
என நிைன2கிற>, தனி8ைசயாக ேத+] ெசFயIபJட ^திய ஏ%பாJ`> வWHன+க[
சிலைர ெகாa`G23/ சிறிய bJடமாக இG2கிறL.
Dr. ஜா> அ>ெக+ெப+2:

இ>ைற23 வரலா%& நாயக+ இேய.ைவ ப%றிய விவாதZகளிW எc/^/ ேக[விகைள
3றிEL பா+2க இG2கிேறா/ ெபாLவாக]/ ^திய ஏ%பாJ`%3 ெவளியிH/
இேய.ைவ 3றிEத பலதரIபJட வரலா%& உaைமக[ சாிEதிரEதிW ெசாWலIபK/
இேய.தா> கிறிRத வி.வாசEதி> இேய. எ>பைத நிGபி23/விதமாக இGeL
வGகிறL.
எனL விGeதின+ உலக தர/வாFeத சிEதாeத வாதியான Dr. ேஹப+மாR,
^EதகZகைளg/ எcதியிG2கிறா+, வரலா%& இேய.. அவ+ தமL Ph. D. ைய மி2கிக>
மாநில பWகைலகழகEதிW ெப%றா+, இரaடாவL டா2ட+ பJடEைத
ஆ2Rேபா+`H[ள இ/மாlேவW கWmாியிW ெப%றா+, இZகிலா+eL. Dr.
ேஹப+மாR nப+` பWகைலகழகEதிW சிEதாeத/ ம%&/ இைறயியW பாடபிாிவி>
ேச+ேமனாக இG2கிறா+ இவ+ இேய.வி> வா7ைகைய 3றிEL o%றி%3/ ேம%பJட
கJKைரகைள எcதியிG2கிறா+ அைவ சில பEதிாி2ைககளிH/ ெவளியிடIபJK
வGகிறL.
இeத ^திய ஜா> அ>ேக+ெப+2 நிக78சியிW இைணeதிட அைழ2கிேறா/ ஏ> இேய.
ஆதிகாலEதிW வா7eதவ+களிW அதிக வரலா%& ஆதாரZகைள ெகாa`G2கிறா+
எ>பைத அறிeLெகா[XZக[.
****
வண2க/. இ>ைற23 மிWnய> டால+ ேக[வி ந/q>
இG2கிறL. இேய. த/ைம ேதவனாக பா+2கவிWைல எ>& நீZக[ நிைனகிறீ+களா?
Dr. ஜா> அ>ெக+ெப+2:

1

சில வWHன+க[ இேய. ெசமினாியிW இGIபவ+க[ இேய. த/ைம ேதவென>&
ெசாWலவிWைல எ>கி>றன+. ேமH/, பி%கால கிறிRதவ ம2க[ சில ^EதகZகைள
நிராகாிEததாக b&கி>றன+, ம%ற .விேசஷZக[, ^திய ஏ%பாJK ேகனைன தவிர
இேய.ைவ பலவிதZகளிW ெவளிபKEதிய ^EதகZகைள நிராகாிEதன+. இeத
நிக78சியிW நீZக[ ேகJக இGIபL, இேய. ெசமினறி யினாி> தவறாக இரaK
3றிI^க[ ப%றியைவ.
இIேபாL/ இேய. ேதவ> எ>& ெசாWலIபJடா+ எ>பைத பா+2கலா/. இேய.
ெசமினாியி> ெசாeத b%ைற கGEைத ஒG ஆதாரமாக ைவELெகாaK கிறிRதவ+க[
இேய. த/ைம ேதவ> எ>& ெசா>னா+ எ>பைத நிuபி2க q`gமா? அத%கான
பதிW, “q`g/”. Dr. ேகாி ேஹப+மாR, இ>ைறய நமL விGeதின+, சிEதாeத ேமைதg/
வரலா%றாலGமனவ+, கிறிRLவி> வா7ைகைய ப%றி வWHன+களி> பதி]களிW
o%றி%3/ ேம%பJட கJKைரகைள எcதி இG2கிறா+. ஒG கிறிRதவராக, ^திய
ஏ%பாJ`W இG2கிற அைனEL/ சEதியq/ அதிகாரIx+வமான வா+Eைதக[ எ>&
ஒI^ெகா[கிற அளவி%3 பல காரணZகைள இவ+ கaடறிeL இG2கிறா+. ஆனாW
இைத விதEதிW கிறிRதவரWலாத விம+சக+க[ ஏ%&ெகா[ள மாJடா+க[ எ>பைதg/
அறிeதிG2கிறா+. ஆகேவ அவ+க[ ஏ%&2ெகா[X/ விதமான வரலா%& ாீதியாக
உaைமயானL எ>& ந/^/விதமான ஆதாரனகைள ^திய ஏ%பாJ`W இGeL திரJ`
எKELைர2க LவZகியிG2கிறா+ – அeத உபகரணZகைள பய>பKEதி இேய. த/ைம
ேதவ> எ>& ெசாWnயிG2கிறா+ எ>பைத நிGபி2கிறா+. இIேபாL/, Dr.
ேஹப+மாசி> விவாத/ எ>னெவ>றாW எeத ஆதாரமாக இGeதாH/, ^திய ஏ%பாJK
விம+சக+க[ எ>ன z78சி ெசFதாH/ சாி, எWலாவ%றிH/ நீZக[ இேய.வி> நிைல
எ>ன எ>பைதg/ த/ைம மlஷ3மார> எ>& ெசா>னைதg/, நீZக[
நிைன]b+eL, அவGைடய ெதFவELவEதி%3 ஆதாரமான தானிேயW 7:13-14ஐ
பா+I€+க[. ஆகேவ Dr. ேஹப+மாR இேய. த/ைம ேதவ> எ>& ெசா>னா+
எ>பைத விம+சக+களி> b%ைற ைவEL விவாதிIபைத கவனிgZக[.
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

ெச>ற வார நிக7சிைய q`] ெசFg/ேபாL நா/

ெவளிIபைடயாக காணIபKகிற சில காாியZகைள ப%றி ெசாWn q`Eேதா/,
நிைனவிG2கிறதா, நாம ேநர`யாக ஒG விஷயEைத பா+Eேதா/. அL எ>ன>l
பா+EேதZக>னா: “^திய ஏ%பாJ`> சிவI^ எcEL2க[ எWலா/ இேய. ெசா>னL
எ>& நீZகளாகேவ எKELெகா[ள bடாL. இேய. ெசா>னதாக மா%3 ெசாWவைத
அவ+தா> ெசா>னா+ எ>& எIப` ெதாிg/, m2கா ெசாWறL அவ+
ெசா>னைததானா, ேயாவா> ெசா>னL அவ+ ெசா>னதா, மEேதg ெசா>னL அவ+
ெசா>னLதானா?
இIப, ேபான நிக78சியிW நா> இரaடா காாியEைத ெசா>ேன> இேய. த>ைன
ேதவlைடய 3மார> எ>&/ மlஷ 3மார> எ>&/ bறியிGeதா+. இeத விதEைத
3றிEL ஒGசில விஷயZகைள நா/ பா+2க இG2கிேறா/, இைத இ>l/ எளிைமயான
விதமாக பா+2க இG2கிேறா/, இL ஆதிகால இல2கிய ^Eதகேம அWலாமW ேவ&
ஒ>&ேம இWைல. சாி, ^திய ஏ%பாK ஒG பaைடய கால இல2கிய/. விம+சக+க[
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ேபால நாq/ இைதேய எKELெகா[ேவா/ இGeதாH/ இIப பிர8சைனையg/ நாம
பா+2க•ேம, “இேய. த/ைம மlஷ 3மார> எ>& ெசா>னாரா?”
இIப, ஒG காாியEைத qதலாவL ஆராFeL பா+2க ேவaK/ எ>& ெசாWH/ேபாL,
இeத மாதிாி ஏதாவL நட23/. ெபாLவா திZகJகிழைம காைலயிW எWலாG/ ஒ>&
bK/ேபாL, ேந%ைற23 நடeத காWபeL விைளயாJைட ப%றி தZக[
கaேணாJடEைத பதி] ெசFதிட qயHவா+க[. “அதாவL, நீ இIப` ெசFதிG2க•/
அவ> அIப` விைளயா`யிG2க•/.” இLல ஏ%கனேவ, ெசாWலIபKகிற விஷய/
இG23 அதாவL ^WJேம> bட ேச+eL .விேசஷZகைள எcதியவ+க[ இேய.வி>
வா+Eைதகைள உGவா2கினா+க[ எ>கி>றன+. இெதWலா/ இேய.வி>
ேபாதைனைய பEதி திZகJகிழைம ேப.கிற விம+சக+கைள ேபா>றL. மlஷ 3மார>
எ>பL ஏேதா bJ` ெசாWலIபJட விஷய/ அWலெவ>& நம23 எIப` ெதாிg/?
சாி, விம+சக+களாேல சில+ எWைலேகாKக[ ெகாK2கIபJK இG2கிறL அL
q2கியமானைவ, அதிW இரaKேம மlஷ 3மார> எ>& b%&
நிைறவைடeதிGIபL ெவளிபKகிறL. இெதWலா/ தEuபமான உaைமக[. சாி,
qதலாவL பலஇடZகளிW இIப` ெசாWலIபJK இGIபL. ஒG இடEதி%3/
ேம%பJட இடZகளிW ெசாWலIபK/ேபாL, அL உaைமதா> எ>பத%3 சில
ஆதாரZக[ கிைட2கIபKகிறL. அதாவL, இேய. ெசமினாி ம2கேள இeத கGEைத
qதnW இGeL பா+EL வGகிறா+க[, ஐeL .விேசஷZக[ எ>கி>றன+.
இIப, இேய. மlஷ 3மார> எ>ற ேபாதைன. இL அவ+ த/ைம ப%றி ெசா>ன
காாிய/, .விேசஷZகளி> அ`IபைடயிH/, பார/பாிய .விேசஷZக[ எ>&
அைழ2கIபK/ ஐeதிH/ இைவ இG2கிறL எ>பைத ம&2க q`யாL. இeத
பார/பாிய .விேசஷZக[ எ>& ெசாWலIபKவL மா%3 “M” – மEேதg ெசா>ன சில
விƒயZகைள ேவ& யாG/ ெசாWலவிWைல; L – m2கா ெசா>ன சில விஷயZகைள
ேவ& யாG/ ெசாWலவிWைல; ேயாவா>, எ>& இeத மாதாியான ெசாWலIபடE
ஆவணZகைள அவ+க[ Q எ>& அைழ2கிறா+க[. ஐeL பதி]க[. இ>ெனா>l
ெதாிgமா. மlஷ3மார> எ>& எWலாவ%றிH/ இG2கிறL. அதனால, இL இேய.
த/ைம ப%றி bறிய வா+Eைதக[ தா> எ>& ெதளிவாக ^ாிகிறL.
இLல இ>ெனாG விஷய/ இG23, “இைத பா+23/ேபாL இL பிரபலமான ெபய+
எ>& ^ாிகிறL. சைபயானL இைத உGவா2கி ெசாWலவிWைல எ>& எIப` ெதாிg/?
ஏ%கனேவ, மlஷ 3மார> எ>பத%3 அ+Eத/ இG2கிறL, .விேசஷZகளிW
இேய.ைவ 3றிIபத%காக பய>பKEதIபJட பிரEதிேயக ெபய+ அL, அIப`யா?
இைட அவ> கிபி 30ல இேய.வி> வா+Eைதகளாக ேச+ELெகாaடா+க[. இWல
உaைமயிW எ>ன ஆ8.>னா, .விசஷZக[ எcதIபJட ேபாL இL பிரசிEதிெப%ற
ெபயராக இGeதL.” இL இரaடாவL காாிய/. இைத ஒ>& ேபால இWலாத நிைல
எ>& விவாி23/ ஆJக[ உaK: இேய. Qத+களிட/ இGeL ஒ>ைறg/
ெப%&2ெகா[ளவிWைல, இேய.வி> ேபாதைனக[ ஆதி திG8சைபயிW இட/
ெபறவிWைல, இGeதாH/ இL தEuபமாக இG2கிறL எ>றாW. இL ஒ>& ேபால
சிறIபாக இWைல எ>&/ ெசாWவா+க[. உZகX23 ெதாிgமா. மlஷ 3மார>
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எ>பவ+ Qத+களி> பாதEத`யிW இG2க q`யாL. மlஷ 3மார> எ>& பார/பாிய/
அவ+கX23 இGeதL இGeதாH/ இேய.]23 அைத ெபா&Eத அவ+கX23
மனதிWைல.
சைபயயி> நிைலைம எ>ன? இL திZகJகிழைம விவாதEதி%3 ஏ%ற உதாரமாக
இG2கிறL அWலவா? அவ+க[ இேய.வி> வாயாW ெசாWலIபJட வா+Eைதகைள
வாசிEL பா+2கிறா+க[, .விேசஷZக[ எcதIபJட ேபாL இேய.வி%3
ெசாWலIபJட ெபய+ இLதா>. இ>ெனா>&/ இG2கிறL. அதாவL ^திய
ஏ%பாJ`> நிGபZகளிW எZகg/ இேய.ைவ மlஷ 3மார> எ>& ெசாWலாததாW
இL ஒELவராமW இGeதL. உaைமயிW, .விெசஷZகX23 ெவளியிW ஒேர ஒG
இடEைத தவிர ேவ& எZகg/ அவைர மlஷ3மார> எ>& ெசாWலIபடவிWைல,
வானEதிW உய+EதIபJட மlஷ 3மார> எ>& அeத இடEதிW ெசாWலIபKகிறL.
xேலாக மlஷ 3மார>, xேலாகEதிW இGeத இேய., இவ+ .விெசஷZகH23
ெவளியிW எZகg/ மlஷ 3மார> எ>& ெசாWலIபடவிWைல இேய. தமL
உதKகளாW ெசா>னா+, இ>ெனாG இடEதிW ஒG மனித> தானாக இIப`
ெசாWnெகாaடா+ இeத ெபயைர தeதா+, அதாவL, “நீ+ உ/ைம மlஷ 3மார>
எ>& ெசாWHகிறீ+...” இேய.ைவ 3றி2கிறL. இL இேய.வாW த/ைம 3றிEL
ெசாWலIபJட வா+Eைத. ேவ& விதமாக ெசா>னாW – இைத இ>l/ ெதளிவாக
ெசாWகிேற> – இேய.வி> வா+Eைதகைள 3றிEL விவாதி2கIபK/ திZகJகிழைம
விவாதEைத ேபால இG2கலா/ ஏ>னா இLதா சைபயி> பிரபலமான b%றாக
இGeதிG23/, ஆனாW சைபகளிW அIப` காணIபடவிWைல.
அIப இயWபான தீ+] எ>னெவ>றாW, qதலாவதாக, எWலா ஐeL நிைலகளிH/, இL
இேய.ைவ 3றிELதா> ெசாWகிறL. இரaடாவதாக, இL Qத+கைள 3றிIபL
கிைடயாL. இL சைப நாJகளிW ெசாWலIபJட ஒ>றWல. உZகX23 ெதாிgமா?
இேய. உaைமயாகேவ த/ைம மlஷ 3மார> எ>& ெசாWnயிGIபா+, இZ3 ஒG
விஷய/ இG23 ஏ>னா மlஷ3மார> எ>& தானிேயW 7:13- பதினாnW இGIபL
விேசஷமான ஒGவ+, அைத q>ேப ெசாWnயிG2கிேறா/. அவ+ அனாதியாF எ>&/
இG2கிறவ+. அவ+ எWலாவ%றி%3/ qeதினவ+, ேதவ ராˆயEதிW இGeL xமி23
இறZகிவG/ ெதFSகமானவ+. இேய. த/ைம அவ+தா> எ>& ெசாWல, கிறிRLவி>
ெதFவELவEைத நீZக[ வி.வாசி2காமW இGeதாW, நீZக ஆதாரZகளி> சிகரEதி%3
எதிராக ேபாFெகாaK இG2கிறீ+க[ எ>& அ+Eதமா3/.
இIேபாL ஒG ேக[வி எcகிறL. இேய. தாேம q>வeL
எZகாவL த>ைன ேதவ 3மார> எ>& ெசாWnயிG2கிறாரா? அத%கான ஆதாரZக[
எ>ன? மீaK/, Dr. ேஹப+மாR விம+சக+களி> .ய எaணZகைள எKEL,ஐeL
விEதியாசமான உபகரணZக[ ம%&/ வரலா& தகவWகைள q>ைவEL இேய.ைவ
ப%றிய ஆதாரZகைள எKEL ெசாWல இG2கிறா+, மH/ இேய. த/ைம ேதவlைடய
3மார> எ>& ெசா>னைத அவ+கX23 ெவளிபKEதி காaபி2க இG2கிறா+.
Dr. ஜா> அ>ெக+ெப+2:
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Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

இIப, இரaடாவL தைலI^ – நீZக[ ெசா>னமாதிாி,

ெதFவELவ/ எ>& ெசாWH/ேபாL இL ெவளிIபைடயாக இG2கிறL – ேதவ
3மார>. இேய. த/ைம ேதவ 3மார> எ>& ெசா>னாரா? இேய. த/ைம ேதவ
3மார> எ>& ெசாWnய சில வசனZகைள உZகX23 q>பாக எKEL ெசாWல
விG/^கிேற> அதனால இL ஆதி கிறிRதவ+களி> ச‰கEதி%3[ ெசாWலIபட
வா+Eைதக[ எ>& விவாதிIபத%3 எeத வழிg/ இடq/ இWைல.
சாி. qதலாவதாக, மEேதg 11:27- இைதேய m2காவிH/ பா+2கிேறா/ – விம+சக+க[
Q எ>& ெசாWகிற ஆதிகால ெசா%ெபாழிவி> ஆவணZகளாக இைவ கGதIபJK
வGகிறL அைத பா+2கலா/. ெரா/ப ெரா/ப பழைமயானL. இL .விேசஷZகX23/
qeதின நாJகளிW இGeதாக ந/^கிறா+க[. இGeதாH/ மEேதg 11:27 இேய.
ெசா>னத%3 ஒIபாகேவ இG2கிறL... அவ+ ெசாWகிறா+, “நா> எ> பிதாைவ
ெவளிபKEL/ப` வeதா>.” அவ+ ெசா>ன வித/ எIப` இG23 ெதாிgமா. அதாவL,
பிதாைவ தவிர 3மாரைன ஒGவl/ அறியா>, 3மாரைன தவிற பிதாைவ ஒGவl/
அறியா> அவ+ யா+23/ த/ைம ெவளிபKEத சிEதமாக இG2கிறாேரா அவ>
அறிவா>.” இIப, இeத இடEதிW இேய. ேதவlைடய தனிELவமான ஞானEைத ப%றி
ெசாWகிறா+, இெதWலா/ ஆதியிW இGeத பதி]களிW ெசாWலIபJK இG2கிறL,
ஆனாW விம+சக+க[ இைத நி+ணயி23/ விதZக[, மிக க`னமானதாக ெதா>&கிறL.
ம%ெறாG ப3தி மா%3 பதினாH: qIபEதி ஆ& இZ3 இேய. ேதவைன பிதா எ>&
அைழ2கிறா+. இைத ப%றி நிைறய எcதபJK இG2கிறL, அதிW ெஜ+மானிய ^திய
ஏ%பாJK நி^ண+களான ேயாயா2கீ/ ெஜேரமியாR ம%&/ ெஜாிமியாR அIபா
எ>பL விேசஷமான ெபய+ எ>& b&கி>றன+. ெபாLவாக Qத கலாசாரEதிW இeத
வா+Eைத பய>பKEதIபKவைத பா+2க q`யாL. இL அIபா எ>& ெமாழியா2க/
ெசFயIபJK இG2கிறL அதாவL ெரா/ப உாிைமேயாK தகIபேன அIபா எ>&
ெசாWலIபKகிற வா+Eைதயா3/. ஆனா இL அராமியEதிW இG2கிறL இLதா>
இேய.வி> ெசாeத ெமாழியாக bட இG2கலா/. நிைனவிG2கJK/, ^திய ஏ%பாK
கிேர2கEதிW எcதIபJடL. இேய. ஒGேவைள அராமியEதிW ேபசியிG2கலா/. அIபா
எ>பL அராமியEதிW இGeதாW, இL இேய.வி> வா+Eைதக[ எ>பத%3 ஆதார/
கிைடELவிJடL எ>& சில+ ேயாசி2க வாFIபிG2கிறL, ஆனாW இeத வா+Eைதயி>
அ+Eத/ எ>ன? ேதவ> த/qைடய தகIபனாக இGIபைத ெசாWHகிறா+.
இLமாதிாி ஒG வா+Eைத Q லg/ இG23, இZக அIபா>l இG23. இL
எWலாEைதg/ விட உ&தியான ஒG b%& மEேதg 13:32 தா>. சாி, இைத
பா+23/ேபாL ஒG விஷயEைத நிைன2க q`g/, “அட! இL எ>ன?” இL
கிறிRLவி> ெதFவELவEைத ப%றி ெசாWகிறேத ஏ>னா இேய. ெசாWகிறா+, “எ>
வGைக சமீபமாக இG2கிறL”. அதாவL, “அeத ேநரEைத, ஒGவl/ அறியா>,
•த+கX23 அL ெதாியாL, 3மாரl23/ ெதாியாL பிதா ஒGவேர அறிவா+
எ>கிறா+.” இேய. பிதாவி> 3மார> அWலL ேதவlைடய 3மார> எ>& ெசாWல
இL அைச2கq`யாத காரணமாக இG2கிறL எ>& ெசாWவத%3 காரண/ அவ+ எIப
வGவாG>l அவG2ேக ெதாியாL. எ>lைடய கGEL இLதா>. சைபதா> இeத
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விஷயEைத ெசா>னL இேய.வி> வா+Eைதயாக மா%றிவிJடL எ>& ெசா>னாW,
அIப` எL23 ெசாWல•/, ஒG இைறயியலாள+ ெசா>னா+, “இைறயியH2ேக
b8சEைத உaடா23கிறL.”இேய.ைவ மlஷ 3மார> எ>& ெசாWல
நிைன2கிறாZகளா, ெசாWŽJK ேபாகJK/, ேதவ 3மார>l ெசாWல•/,
ெசாWŽJK ேபாகJKேம: இF. பிரதிgEதிரமாக அவ+களிட/, “இேதா, நா> ேதவ
3மார> எ>றா+. இWைலேய! அவZக எ>ன ெசாWல•/ ெதாிgமா, நா> வG/
நாழிைகைய நா> அறிேய> எ>& ெசா>னைத ெசாWல•/.”
அL ெரா/ப கƒட/. ஏ>னா அவ+ ேதவlைடய 3மாரனா இGeதாW, ஏ> தா/
வGகிற ேவைளைய அவ+ ெதாியாL எ>கிறா+? சாி, இைத கலாசார ாீதியாக
விள2கமளி2க விG/^கிேற> ஏ>ன இேய.]23 மனித .பாவq/ இGeதL/
இேய.]23 ெதFSக .பாவq/ இGeதL. அIப` இGeத நிைலயிH/, இைத ஏேதா
அவZகேள தானாக ெசா>ன ஒG வா+Eைதைய ேபால இG2க வாFIபிWைல ஏ>னா
இL விEதியாசமாக இG2கிறL. அவ+ த/ைம ேதவ 3மார> எ>& ெசா>னாG>l
ைவELெகா[ேவா/.அIப, அவZக எ>ன ெசாWவாZக, எIப` 3மாரl23
த>lைடய வGைகயி> ேநர/ ெதாியாம இG23/?”இL இ2கJடான ஒ>றாக நி%3/.
இேய.ேவ இைத ெசாWnயிG2கிறா+.
இZக ந/மிட/ Q பதி]தா> இG23L: அKEL அIபா>l ெசா>ன பதி];
எ>lைடய வGைகயி> ேவைள என23 ெதாியாL எ>ற வா+Eைதக[. இeத
ஆதாரZகைள பா+23/ேபாL இேய. த/ைம ேதவ 3மார> எ>& ெசா>னா+ எ>பL
^ாிகிறL, அைததா> .விேசஷq/ ெசாWகிறL.
சாி, மீaKமாக, வWHன+க[ தZக[ கGELIப`
ெசாWHகிற விஷயEைத ப%றி பா+2க இG2கிேறா/, இேய. த/ைம ேதவ> எ>&
ெசா>னதி> அ+Eத/. இதனாW அவ+கXைடய கGEைத நா/ ஏ%&ெகா[கிேறா/
எ>& ெசாWலq`யாL. வரலா%& ஆதாரZக[ மிக வHவாக இG2கிறL எ>&
ெசாWHகிேறா/, கிறிRதவ+ அWலாதவ+ இeத உaைமகைள ஆராFeL கிறிRLைவ
ஏ%&ெகா[ள q`g/. Dr. ேஹப+மாR அவ%ைற .G2கமாக bறியிG2கிறா+.
கவனிgZக[:
Dr. ஜா> அ>ெக+ெப+2:

Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

இZக நாம ெகா•ச/ நிதானமா ேபசl/ நா> இZ3

பய>பKEL/ 3றிIபான விதEைத ப%றி இைறயியW விள2கEைத ப%றி ெகா•ச/
ெசாWல•/. எ>lைடய கGEL இEKதா>. .விேசஷZகளிW ெசாWலIபJ`G23/
இேய. கிறிRLைவ 3றிEத பார/பாிய கaேணாJடEதி>ப`, சிவI^ எcEL
பதிI^க[: அIேபாRதல+, ப]n> நிGபZக[, இெதWலா/ இேய. ேதவlைடய
3மார> எ>பத%3 எதிராக எைதgேம ெசாWலIேபாறL கிைடயாL, ந/
பாவZகX2காக சிHைவயிW அறியIபJடா+, மரணEதிW இGeL உயிேராK எceதா+.
நா விEதியாசமான அ•3qைறைய ெகாa`G2கிேற>, அைத 3ைறeதபJச
உ>ைமக[ எ>& ெசாWகிேற>, அWலL 3ைறeத பJச ஆதார 3றிI^ எ>&/
ெசாWnKேவ>” அL எ>ன>னா, எ>ன ெசாWகிேற> எ>றாW, விம+சக+க[
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தZகXைடய விதZக[ சாியானL எ>& த+2க/ ெசFதாH/ சில+, பார/பாிய
.விேசஷZகளிW ஐeL அK23 பார/பாிய/ இG2கிறL எ>றாH/, அதிW Q நிைலக[
அதாவL ெஜ+மானிய உபகரணZகளிW இGeL எK2கIபJட “ெசாWலIபJட
ஆவணZகளி>” ெதா3Iபாக இGeதாH/ சாி. ஒ>& மJK/ உaைம ஆதிகால
திG8சைபகளிW ெசாWலIபJட விஷயZக[ எWலா/ இேய.வி> வா+Eைதக[
எ>பைத விம+சக+க[ ந/^கிறா+க[ – இைத ஜா2கிரைதயாக எKELெகா[கிறா+க[ –
இeத ஆவZகளிW ஒ>&தா> மEேதg 11:27 இேய. த/ைம ேதவ 3மார> எ>&
ெசாWHகிறா+.
பதி]கைள ப%றி நா/ ேபசிேனா/. .விேசஷக+க[ அIப` ேயாசி2காமW இGIபத%3
எ>ன காரண/ எ>றாW, “இத, கவனிZக. இL qcவL/ வசனZக[ தா>. அைத ஏ>
தனிEதனியாக பி8. எK2க•/?” எ>கி>றன+.
ஆனாW விம+சக+க[ ^திய ஏ%பாJைட ஒG ஆதிகால பaைடய இல2கியமாக
பா+2கிறா+க[ அL23 ேமல ஒa•மிWைல, இவZக இைத கவனமாக
ைகயாXகிறா+க[ – அவ+ ெசாWறLதா> சாி – இL q>^ இGeதைவ எ>&
ெசாWலIபKகிற விதமான அறி2ைகக[ இG23/ேபாL இL சாEதியமாக இG23/
எ>& நிைன2கிற>, அதாவL, ப]W ெசாWறாG, “நா> ெப%&ெகா>டEைத
உZகX23 ஒI^வி2கிேற>” ேமH/ ப]W, “qதியவ+களி> பார/பாியEைத
ைகெகா[XZக[ எ>கிறா+ – இeத ^EதகZக[ எWலா/ இL q>ேப இGeத ஒ>&
எ>பைத அறி2ைக ெசFg/ சி& அைடயாளZகளாக இG2கிறL, q2கியமானL
இLதா>, இெதWலா/ Lவ2க/ qதW இG2கிறL. இெதWலா/
அIேபாRதல+கXைடயL எ>& ெசாWHகிற>. விம+சக+க[ இIப`யாக
ேயாசி2கிறா+ எ>& ெசா>னாW 3ைறeத பJச/ இைதெயWலா/ q>ைவ2க q`gேம
– சில பதி]க[ இG23, Q RேடJெமaJ, சில உபகரணZக[ இG23, .வி8ஷ/
இG23L – எ>lைடய கGEL இLதா>, அவ+கXைடய விதEைத
பய>பKEதினாH/, நி8சயமாக அதிnGeL ஒG தீ+ைவ ெபற q`g/ இேய.வி>
ெதFவEL/, மரண/, அட2க/, உயி+EெதcதW எWலா/ அடZகியிG23/.
சாி, இ>ைற23 ஜீசR ெசமினா+ ம2களாW ெசாWலIபKகிற
q2கியமான காாிய/ ஒ>& இIேபாL ^திய ஏ%பாJK ெதா3IபிW இG2கிற 27
^EதகZக[ அைனEL/ சில அரசியW zWசிகளாW உaடானL, அைவ
கிறிRதவ+களாW ஏ%&2ெகா[ளIபJடதாW இதிW இைண2கIபடவிWைல எ>&
b&கி>றன+. ஜீசR ெசமினறி ம2க[ பி%கால கிறிRதவ+க[ ேவaKெம>ேற
இேய.ைவ 3றிEL மEேதg மா%3 m2கா ேயாவானிW ெசாWலIபJட காாியZகX23
ேமலாக ெசாWலIபJ`G23/ ம%ற .விேசஷZக[ ம%&/ ^EதகZகைள நிராகாிEததாக
b&கி>றன+. ேவaKெம>ேற ேகனனிW இGeL நிராகாி2கIபJட ^EதகZகளிW
ஒ>றாக ேதாமா .விேசஷEைத b&கி>றன+. ஆனாW Dr. ேஹப+மாR அL உaைம
Dr. ஜா> அ>ெக+ெப+2:

அWல எ>& b&கிறா+ – ேதாமாவி> .விேசஷமானL கிபி 150 கX23 q>^
ெதா32கIபடவிWைல எ>& b&கிறா+, ^திய ஏ%பாJ`> ^EதகZக[ அைனEL/ கி
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பி 90 q>^ எcதபJடைவகலா/. அதனாW ேதாமாவி> ^Eதக/ ேகனனிW
இட/ெபறவிWைல எ>& b&கிறா+. கவனிgZக[:
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

அதாவL, ஜா>, எ>ைன அைமதிபKEL/ ேக[விகளிW

இL]/ ஒG ேக[வியாக இG2கிறL. இIப, .விேசஷZக[ இG23L; அேதாK
அIேபாRதல+ நடப`களிW சில வா+Eைதக[ இG23L. ப]H/ ேபசியிG2கிறா+.
விம+சக+க[ ப]W ெசா>னைத q>ைவ2க நிைன2கிறா+க[, அLல கிJடEதJட
.மா+ ஐeL, ஆ& எJK நிGபZக[ ந/பEத3eத நிGபZகளாக கGதIபJK வGகிறL.
அIேபாRதல+ ம%&/ .விேசஷZகளிW இG2கிற ெதFSகமான வா+EைதகX2காக
சில ேநரZகளிW விவாதி2க ேவa` இG2கிறL. ஆனாW இLதா> பார/பாிய
ேகனனாக இG22ாியL. விம+சக+க[ ம%ற கaேணாJடEதிW உZகைள சி2கைவ2க
நிைன2கிறா+க[. இIப, நKநிைலயாக இG23/ ேமைதகைள ப%றி நா>
ெசாWலவிWைல, ஆனா இேய. ெசமினாியிW இG2கிற ம2கைள ேபா>றவ+க[. சில
அரசியW ேநா2கEேதாKதா> ேகனனிW இGeL சில ^ததகZகைள நா/ ெதாிeேத
விள2கியிG2கிேறா/ எ>& ெசாWலேவaK/ எ>& விG/^கிறா+க[. இ>l/ சில
காரணிக[ இG2கிறL இGeதாH/, ஒேர ஒG இேய.தா> எ>பைத நாZக[ மா%ற
விG/பவிWைல அதனாW ேகனனிW எ>ன இG2க•/ இWலாதL ஏ> இWைல எ>&
காரணZகைள ெகாa`G2கிேறா/ – இLல சிறeத உதாரண/ எ>றாW ேதாமாவி>
.விெசஷ/தா> – இL வாFெமாழி ஆவண/ ஆனாW இஎ.ய> வா+Eைதக[ எ>&
o%&கண2கான வா+Eைதக[ இG2கிறL, அெதWலா/ Q அறி2ைக ேபா>றL.
அைததா> அவ+க[ ெசாWகிறா+க[.
சாி, ஏ> சிலவ%ைற த[ளி ைவ2கிேறா/ – இZக ேதாமாவி> .விேசஷEைத
உதாரணமாக பா+2கலா/ – அைத ஏ> ேகனனிW இGeL விள2கி ைவEதிG2கிேறா/?
இZ3 ஒG சில விஷயZகைள பகி+eLெகா[ள விG/^கிற>. qதலாவதாக, நீZக ம%ற
^EதகZகைள ைவEL எ>ன ெசFதாH/ சாி ஆனா அதிH[ளைவக[ இவ%றி>
ஆதாரEேதாK ேபாGeதியிG2கேவaK/. A. ப]W; B. அIேபாRதல+க[; C.
.விேசஷZக[. ேவ& எeத ^Eதகமாக இGeதாH/ சாி, இவ%ேறாK ஒEதிGIபதாக
இG2கேவaK/. ெசாWலேபானா, ப]W ஆதிகால அIேபாRதல+, ேபLG ஆதிகால
அIேபாRதல+; யா2ேகா^, இேய.வி> சேகாதர+ ஆதிகால அIேபாRதல+; ேதாமா –
இைத ெசாWலIபJட ^Eதகமாக கGதபJடாH/ யாGேம இைத அIேபாRதல+ ேதாமா
எcதினா+ எ>பைத ந/பவிWைல. இL ேகனனிW ேச+2கபடா/W இGபத%3 இL]/
ஒG காரண/. இL அதிகாரEதி%3 ேமலானL. அதிகாரEதி%3 ேமலானLஎ>றாW
எ>ன? இL இேய.ேவாK இGeதவ+க[ எ>& ெசாWலIபKகிறவ+களாW எcதIபJட
ஒ>& ேபாW இWைல.
இIப, இ>ெனாG கGEL/ இG2கிறL, “சில அரசியW z7சிக[ இGeததாW சில
^EதகZக[ ேச+2கபடவிWைல , அதிW ேதாமா]/ ஒ>& எ>& ெசாWகிறா+கேள?
உZகX23 ஒG விஷயEைத ெசாWகிேற>. எeதவித அரசியW ஊ–GவH/ கிைடயாL
ஏ>னா ேதாமா ேபா>ற ^EதகZக[ அZக இGeதிGeதாW தாேன அைத ேகனனிW
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இGeL விள2கி இG2க q`g/. அIேபாL/ தீ+மானி2கேவ இWைல, “மா%3,
இG2கJK/; ேதாமாவி> .விேசஷ/ ேவaடா/ எ>& ெசாWலல, ேமH/ அeத
நாJகளிW ேதாமாவி> .விேசஷ/ எcதIபட]/ இWைல.
இேய. ெசமினா+ ேதாமா கி பி 50ல திG/பி வeதா+ எ>& ெசாWவத%3 3ைறeத
ஆதாரZகேள இG2கிறL. உZகX23 ஒ>& ெதாிgமா? ேதாமா கிபி 90களிW வeதL
எ>& அவ+கேள ெசாWHகிற சில q2கிய பதி]கைள எ>னாW சம+பி2க q`g/
அIபற/ அவZகேள கி பி 50 எ>கிறா+க[. இZக எ>ன ெவளிபKகிறL எ>&
ெதாிgமா? 50களிW கிைடகIபJடL எ>& ெசாWHகிற அளவி%3 அவ+கேள ஒG
ஆவணEைத உGவா2கி இLதா> அIேபாைதயL எ>& ெசாWH/ நிைல உaடானL.
ம%றவ+க[ எWலாG/ ேதாமா இரaடா/ o%றாa`lைடயL எ>கி>றன+.
ேதாமாவி> ^Eதக/ கி பி 50, 60, 70, 90 எ>& யாG/ ஒI^ெகா[ளாதத%3 காரண/
எ>னெவ>றாW அIேபாL/ ேதாமாவிlைடயL இWைல, இைததா> ெபG/பாலான
ேவத வWHன+க[ b&கிறா+க[.,
இL, மJK/தா> எ>& ெசாWல2b`ய ேகன> எ>& எL]ேம இG2கவிWைல
எ>&தா> ெசாWகிறா+க[. இைததா> நா/ எKELெகா[ள ேவaK/ இெதWலா/
ேவaடாதL எ>& எைதgேம ெசாWலவிWைல.” இத%3 q2கிய காரண/ இG2கிறL.
.விேசஷக+க[ ஏதாவL ெசா>னாW அவ+க[ சZகZகளிW இGeL
ெவளிேய%றIபKவா+க[, “எZகX23 ^Eதக/ கிைடELவிJடL.இL o& வGட/
பழைமயானL, இரaடா/ o%றாa`lைடயL. எZகX23 பி`8சிG23. அதனால
இைதg/ ேகனனிW ேச+EL2ெகா[ள ேபாகிேறா/.” அL23 எ>ன ெசாWவாZக>l
ெதாிgமா? o& வGட/ எ>& ெசா>னாW அL கிபி 150>l உன23 ெதாியாதா...
இேய.ைவ ப%றிய ஆதிகால ஆவணZகளி> ேததிைய கடeLவிJடேத? இIப`தா>
ேதாமா இGeதL.
இL ேகனனிW இGeL விள2கIபட காரண/ அதlைடய ேததிதா>. அZக ஏேதா
அரசியW z78சி நடeதL எ>பதWல. இேய.ைவ பி`2கவிWைல எ>பதWல.
இேய.ைவ .%றி நடeத பல நிக7]க[ ந/மிட/ இG2கிறL. எWலாவ%றிg/
எKELெகா[ள q`யாL. அதிகாரx+வமான ஒ>& இG2கிறL ஆனாW அைத
அவGைடய அIேபாRதல+க[ q>ைவ2கவிWைல எ>& ேசாழ q`யாL – ப]W
ேபLG யா2ேகாைப 3ைற ெசாWல q`யாL. அIேபாL அeத நிGப/ இWலாததாW
அL ேச+2கIபடவிWைல – நா ேதாமா .விேசஷEைத ப%றி ேபசி2ெகாaK
இG2கிேற>.
சாி, கிறிRதவரWலாத ஒGவG23 எIப` ^திய ஏ%பாJைட
உGவா2கிய 27 ^EதகZகX/ இF.ைவ ப%றி b&கிற அைனEL/ சEதிய/ எ>&/,
அைவ இேய.வி> வா7ைகைய ப%றி ேநர`யாக பா+Eதவ சாJசிக[ எ>&/,
அIேபாRதல+க[ ேபா>றவ+க[, யார>& ெதாிg/ இைவ அIேபாRதல+களாW
எcதIபJட அதிகாரqைடய ^Eதக/ எ>& எIப` எKEL ெசாWS+க[? சாி, இeத
Dr. ஜா> அ>ெக+ெப+2:
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^EதகZகளிW உ[ள அைனEL/ சாEதியZகX/ உaைம எ>பத%3 வHவான
வரலா%& ஆதாரZக[ இG2கிறL.
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

ஆதிகால ேகணைன ப%றி இ>ெனாG விஷயEைத ெசாWல

விG/^கிேற>. ^EதகEதி> இரaK ப3திகைள ப%றி பா+ELெகாaK வGகிேறா/:
.விேசஷZக[ ம%&/ அIேபாRதல+க[, அIேபாRதல ^Eதக/ m2காவி>
இரaடா/ பாகமாக கGதIபKகிறL. அதனால ஐeL ^Eதக/. ப]n> நிGபZக[ –
விம+சக+க[ இைத ஐeL, ஆ&, எJK எ>கி>றன+. ெமாEத/ ப]n> நிGபZகலாக
பதி‰>& இG2கிறL. இeத இரaK ப3திகX/ qதW o%றாa`> q`விW
அZகீகாி2கIபJK இGeதL. கிபி 325 நீசியா வைர யாG/ காEதிG2கவிWைல. என23
எIப` ெதாிg/? ஆதிகால கிறிRதவ எcEதாரள+ ‰>& ேப+: கிளெம>J, .மா+ கி பி
95; இ2ேநஷிய+ கி பி 107; பாnகா+I, .மா+ கிபி 110. ஒ>பL தைலI^ நிGபZக[.
அLல ப]W இG2காG – ெசாWnயிG2காZக, o%றி%3/ 3ைறeத அளவிW ப]n>
நிGபZகளிW ெசாWலIபJK இGIபைத 3றிIபிJK ெசாWnயிG2கிறா+க[.
அவGைடய 12 13 நிGபZகைள 3றிIபிJK இG2கிறா+க[. அவZக விJட ஒ>ேற
ஒ>& பிேலேமா>. ஏ>l நீZகேள ^ாிeLெகா[S+க[. ஒேர ஒG அதிகார/தா>;
இைறயியலானL இWைல. ஆனாW ப]W இைத எcL/ப` ஏவIபJடா+. அவ+
அIேபாRதல+ எ>& அைழ2கIபJடா+. அவGைடய எcEL2க[ எWலா/ கிபி 100ல
அZகீகாி2கIபJK இGeதL, இeத ‰>& எcEதாள+கX/ பய>பKEதினா+க[.
.விேசஷZக[ – o%றி%3/ ேம%பJட qைற .விேசஷEைதg/ அIேபாRதலைரg/
பய>பKEதினா+க[. இeத இரaK இல2கிய ப3திகX/, .விேசஷZக[ ம%&/
அIேபாRதல+க[, ப]n> நிGபZக[ பதி‰>றிW ப>னிரaK அZகீகாி2கIபJடL
– இைவ அைனEL/ ^திய ஏ%பாJ`> ெதா3IபிW இட/ ெப&வத%3 சாியானL
எ>& அZகீகாி2க பJடL, இL கிபி 100ல ச/பவிEதL.
ேதாமாவி> காாியZகைள பா+23/ேபாL. அைவ உ[ளேள இWலாதத%3 காரண/?
அத%3 எeத எதி+IபாளG/ இWைல, .விேசஷZக[ ம%&/ அIேபாRதல+கX23
ேபாJ`யாக ேவ& Feத .விேசஷq/ q>னி%க q`யவிWைல. ேவ& எeத
நிGபZகX/ ப]W எcதிய நிGபZகைள ேபா>ற அ/சZகைள ெகாa`G2கவிWைல
அைத ப%றி ெசாWலIபJட 2003/ ேம%பJட 3றிI^க[ ந/மிட/ இG2கிறL...
இெதWலா/ qதW o%றாa`> நாJகளிW நடeதைவ. ேநய+கேள, இL ெரா/ப]/,
பழைமவாFeத ஆதிகால ஆவணZக[.
இ>ெனாG காாியEைதg/ ேச+Eதிட நிைன2கிேற>. கிளெம>J, கிபி 95;
இ2ேனஷியR, 107; பாnகா+I கிபி 110 – இவZக .விேசஷ/ ம%&/ ப]n>
வா+Eைதகைள 2003/ ேம%பJட qைற பய>பKEதி இG2காZக. ஆனா உZகX23
ெதாிgமா? இவZக ேதாமாவி> .விேசஷEைத ப%றி ெசா>னேத இWல.” ஏ>? அவZக
அைத ேகனைனவிJK ெவளிேய%றேவaK/ எ>& நிைனEதா+களா? இWல. அIப
எeத ேதாமா]/ அZக இWல. அL ப%றி அவZகX23 ெதாியாL. அவZக அைத
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பா+2கல. அதனாWதா ^திய ஏ%பாJ`> அதிகாரx+வமான ^EதகZகைள
ெப%றிG2கிேறா/, .விேசஷZக[, அIேபாRதல+, ப]n> நிGபZக[.
****
எZகXைடய ெதாைல2காJசி நிக7சிகைள காண
இலவச ஜா> அ>ெக+ெப+2 நிக78சி ஆIைப பதிவிற2க/ ெசFதிKZக[.
இேய. கிறிRLைவ ஏ%&ெகா[வத%கான ெஜப/ @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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