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இ0ைறHK வரலா-L நாயகF இேய4ைவ Kறி6ததான
ெசMதிதா0 ெபNOபாPO பரவலாக ேபசQபRS வNகிற ெசMதியாக இNHகிறT பல
ேதசிய ப6திாிHைககளி0 கவன6ைத ஈF6TவNகிறT, KறிQபாக ைடO,
நிYZ[H,ம-LO US நிYZ ம-LO ேவ_R ாிேபாFR. ேமPO, இேய4 ெசமினாாி0
அறிHைகக`HK ஊடகbகc அளவி-K அதிகமான இடமளி6T ெபாிT பS6TகிறாFகc
என நிைனHகிற0, தனி?ைசயாக ேதFd ெசMயQபRட eதிய ஏ-பாRg0 வ_PனFகc
சிலைர ெகாhgNHKO சிறிய iRடமாக இNHகிறT.
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

இ0ைறHK வரலா-L நாயகF இேய4ைவ ப-றிய விவாதbகளி_ எjOeO ேகcவிகைள
Kறி6T பாFHக இNHகிேறாO ெபாTவாகdO eதிய ஏ-பாRg-K ெவளியிPO
இேய4ைவ Kறி6த பலதரQபRட வரலா-L உhைமகc சாி6திர6தி_ ெசா_லQபSO
இேய4தா0 கிறிZத வி4வாச6தி0 இேய4 எ0பைத நிNபிHKOவிதமாக இNlT
வNகிறT.
எனT விNlதினF உலக தரOவாMlத சி6தாlத வாதியான Dr. ேஹபFமாZ,
e6தகbகைளnO எjதியிNHகிறாF, வரலா-L இேய4. அவF தமT Ph. D. ைய மிHகிக0
மாநில ப_கைலகழக6தி_ ெப-றாF, இரhடாவT டாHடF பRட6ைத
ஆHZேபாFgPcள இOமாsேவ_ க_tாியி_ ெப-றாF, இbகிலாFlT. Dr.
ேஹபFமாZ uபFg ப_கைலகழக6தி_ சி6தாlதO ம-LO இைறயிய_ பாடபிாிவி0
ேசFேமனாக இNHகிறாF இவF இேய4வி0 வா>ைகைய Kறி6T v-றி-KO ேம-பRட
கRSைரகைள எjதியிNHகிறாF அைவ சில ப6திாிHைககளிPO ெவளியிடQபRS
வNகிறT.
இlத eதிய ஜா0 அ0ேகFெபFH நிக>?சியி_ இைணlதிட அைழHகிேறாO ஏ0 இேய4
ஆதிகால6தி_ வா>lதவFகளி_ அதிக வரலா-L ஆதாரbகைள ெகாhgNHகிறாF
எ0பைத அறிlTெகாc`bகc.
****
வணHகO. இ0ைறHK y0L காாியbகைள நாO ஆராMlT
பாFHக இNHகிேறாO. zதலாவT, இேய4வி0 வா>Hைகைய ஆராMlT பாF6த பிறK
எQபg ந[ன கால வ_PனFகc தbகc கN6ைத மா-றிெகாhடாFகc? இேய4 ேதவ0
எ0L ெசா0னத-KO மரண6தி_ இNlT உயிF6தாF எ0பைத நOeவத-K இ0sO
வரலா-L ஆதாரbகc இNHகிறதா? இரhடாவT, இேய4ைவ Kறி6T இ0னzO
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:
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இNlTவNகிற சில வரலா-L ஆதாரbகைள Kறி6த ேகcவிகைள பாFHக இNHகிேறாO,
KறிQபாக, eதிய ஏ-பாRg_ ெகாSHகQபRScள அ-Qeதbகc எQபgபRடT? இT
உhைமயி_ நடlத சOபவO எ0L இNபதாO v-றாhS மனித0 ெசா_ல zgnமா?
y0றாவதாக, இ0ைறHK விமFசக வ_PனFகளா_ ஏ-LHெகாcளQபSகிற 12
வரலா-L ஆதாரbகைளnO இ0ைறHK அT உLதியான ஆதாரமாக இேய4
வா>lதாF, த0ைன ேதவ0 எ0L ெசா0னாF, சிPைவயி_ மாி6T உயிF6தாF எ0L
வி4வாசிHக உதdகிறT. zதலாவதாக, இேய4வி0 வா>Hைகைய ஆராMlத ந[ன
கால வா_PனFகc தbகc கN6ைத எQபg மா-றிெகாhடாFகc? Dr. ேகாி
ேஹபFமாZ விளHகமளிHகிறாF:
ெபாTவாக இ0ைறய eதிய ஏ-பாRS ேமைதகc அைனவNO
வரலா-L இேய4ைவ தைள6ேதாbக ெசMய y0L காலbகைள பய0பS6TவாFகc.
பாரOபாிய காலO. இQப, சில z0மாதிாிகc இNHகிறT. அத-K நீbக ஆbகில
வழிzைறைய பாFHக~O; ெஜFமானிய பK6தறிவாளF ாீமாராZ ேபா0றவFகைள
பாFHக~O. ஆனா இbக மாதிாியாக இNQபT, எ0ன0s ேகRடா “இேய4வி0
வா>Hைக” பரlத ெகாcைககc இNlத நாRகளி_, “பைழய பாரOபாியO எ0பாFகc,
“ெஜFமானிய பாFமபாியO ய lபாFகc.” இbK, ெபNOபாPO ெஜFமானிய கN6தியu0
சி6தாlத ேயாசைனகc எ_லாO இைறயியu_ இNlT உNவானT. கடlத சில
v-றாhSகளி_ இேய4வி0 வா>Hைக ப-றி எ_லாNHKO ந0றாக ெதாிnO.
உhைமயி_, அேனக e6தகbகளி_ இேய4வி0 வா>Hைக எ0ற ெபயாி_ இNHகிறT.
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

ேமPO பரlத ெகாcைகைய உைடயைவகc, அதிகமாக – ேமேலாRடமான ெபாTவான
கhேணாRட6T அளிHகிறT – 4விேசஷbகைள வரலாறாக பய0பS6தி ெகாcளலாO,
அTல இரhைட மRSO நிராகாி6திடலாO. ஒ0L டாHேமgH இைறயிய_ – இேய4ைவ
ேதவ Kமார0 எ0ேறா மாி6ேதாாிuNlT உயிF6தாF எ0ேறா ெசா_ல ேவhடாO.
எbக`HK அ-e6தbகc பிgHகாT. எbக`HK சமயேகாRபாScள இைறயிய_
பிgHகாT இைத உLதி ெசnOவிதமான விவாதbக`O பிgHகாT. அவbக இய-ைகHK
அQபா-பRடைத Kறி6T ேபச விNOபமாRடாbக. அதனால 4விேசஷ6ைத மRSO
எS6TெகாcகிறாFகc, அைத அவFகc ெசா_POேபாT, “எனHK வரலா-ைற மRSO
ெசா_Pbக. இைறயியைல எS6திSbக சமயெகாRபாSகc ேவhடாO. அ-eதbகைள
எSHக ெசா_றாbக. மீதியிNQபT? வரலா-L இேய4தா0.
இQப, ஒN சில v-றாhSக`HK z0e ஒN காலO இNlதT அQப பிரபலமாயிNlதT
“வரலா-L இேய4ைவ Kறி6த ேகcவிகc” ஆ_பFR Zகீ[RசF அவFகளி0
பிரபலமான e6தகO v-றாhSகc கடlT அத-HK z0 வlத பரவளான
யாவ-ேறாSO இைணlT ெகாhடT, உதாரணமா, ேடவிR ZRராZ. இQப, ேடவிR
ZRராZ Nட_Q e_RேமsHK z0ேனாgயாக இNlதாF.
தி பாரZR KெவZRHK பிறK, இNlத கால6ைத மHகc “ேகcவியி_லா காலO
எ0றனF.” „ட_Q e_Rேம0, காF_ பாF6. ேபாTமான அளவி-K வி4வாசO
இNQபதா_ நாO வரலா-L இேய4ைவ Kறி6T பாFHக ேவhSO எ0ற எhணO
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அவFக`HKc இNlததாக ெதாியவி_ைல. வி4வாசO வரலா-ைற சாFlத ஒ0ற_ல.
த-காQe எ0பT விNOப6தகாத ஒ0றாக இNHகிறT. இbக, பாரOபாிய தளFவான
காலO இNHகிறT – ெஜFமானிய uபரuசO, “இேய4வி0 வா>Hைக” இத-K அS6T
“ேகcவியி_லா காலO” – இbகதா0 பாF6 ம-LO e_Rேம0 வNகிறாFகc. பாF6
பிரபலமா இNlதT 1916, 1918 ல zத_ உலக ேபாாி0 கால6தி_ அவரT பிரபலமான
ேராமNHகான நிNபO ெவளியானT. e_Rேம0 மிகdO வியாபார சரHகாக இNlதT,
1940 பிரபலமாக ஓgHெகாhgNlத கால6தி-K பிறK ஒN கRSைரைய அவF
எjதினாF, eதிய ஏ-பாSO eராணbக`O. 1960 வைரHKO இேய4வி0 வரலா-L
காாியbகைள Kறி6T க-LெகாcவT அதிக பிரபலமான ஒ0றாக இNHகவி_ைல.
ஆனா_ 1950ல, எFனZR ேகசிேம0, KlதF ேபாF0கO, ேஜOZ ராபி0ச0 –
e_Rேம0 அவFகளி0 மாணவFகc – ெசா0னாbக, “ெபாL, ஒN நிமிடO. இQப ெராOப
‹ரO ேபாயிRS இNHேகாO.| 1950 களி_ ெவளிவlத சில zHகிய ப6திாிHைககளி_,
KlதF ேபாF0கமி0 நசேரயனாகிய இேய4 ேபா0றவ-றி_, அவFகc, “எbகc
KN6TவF, Nட_Q e_Rேம0, ெகா•சO அதிக Tைளவி_ இNHகிறாF. வி4வாசO
வரலா-ைற சாFlதT அ_ல.” எ0L விவாதி6தனF. “இTதா0 உhைம. வரலா-L
இேய4ைவ ப-றி நOமிடO பதிdகc இNHகேவhSO இ_லாவிRடா_ அவைரnO
சகாQதbகளி0 பRgயu_ ேசF6T அவரT பHகbகைள மைறய ெசMதிSேவாO.
வரலா-L இேய4ைவ ப-றி ெசா_ல நி?சயO நிைறய விஷயbகc இNHகிறT.”
அவFக`ைடய KN6Tவைர ேபால, e_Rேம0, மாதிாி வி4வாசO வரலா-ைற சாFlதT
எ0L எhணO அவFக`HK இ_ைல. இT வரலா-L இேய4ைவ Kறி6த இரhடாவT
ேகcவியானT” அ_லT அlத நாRகளி_ ெசா_லQபRடT ேபால இNlதT, “eதிய
ேதட_” இT KLகிய காலO இNlத ஒN அைமQபாKO.
இQேபாT நOம6தியி_ காணQபSகிற “வரலா-L இேய4ைவ Kறி6த y0றாவT
ேதட_,” எ0பத-K z0ேனாgகc 1970களிPO எhபTகளிPO ெதாh•LகளிPO
இNQபைத ஒ•ெவாN இைறயிய_ கhேணாRட6தி0 பg ெவளிவNO e6தகbகைள
ைவ6T பாFHக zgnO – ெராOப பைழய, நS6தரமான, ம6திய பKதி, வலT – எ0L
இlத e6தகbகc நமHK இேய4ைவ ப-றி ெதாிlTெகாcளேவhgய காாியbகைள
ப-றி iLகிறT. இQப, இQபg அlத y0L காலbக`O ThSThடாக இNHகிறT.
இெத_லாO நிக>காலO வைரHKO நOைம ெகாhS ெச_கிறT. ஆனா_ இைததா0
y0றாO ேதடைல ப-றி எ_லா e6தகbகளிPO இNHகிற ெபாTவான காாியO.
ெபாTவாக ஏ-LHெகாcளQபSO காாியO இேய4 ஒN Yத மாFHக6ைத ேசFlதவF
ஆனா அத-K eறOபாக அவைர ப-றி அறிlTெகாcளேவhSO எ0பாFகc. Yத
மாsடவிய_ எ0பT ெராOப zHகியO. Yத சyகவிய_ எ0பT மிகdO zHகியமானT.
அவbக இேய4ைவ தbகc கால6ைத ேசFlதவF எ0பைத Yத அRடவைண ப-றி
ெசா_ல z0வNகிறாFகc – Nட_Q e_Rேம0 னி0 அறிd சாFlத கால
அRடவைணQபg அ_ல.
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ஆனா அlத y0L ேதட_க`O: vL வNடbகளி0 ப6ெதா0பதாO v-றாhg0
“இேய4வி0 வா>Hைக” “eதிய ேதட_” அS6த சில ப6தாhSகளி_ வlதT; இQேபாT
அத-K அS6TஇNபT ஆhSகc கடlT “இlத y0றாவT ேதட_” மிகdO
பPவானதாக மாறியT. இT விவாதிHகிறாFகc – வரலா-L இேய4 – இ0ைறய
இைறயியu_ இTதா0 காரசாரமான விவாத தைலQபாக இNHகிறT.
சாி, இெத_லாO ஒN பHகO இNHகRSO. இQப eதிய
ஏ-பாRg0 அ-eதbகைள Kறி6T எ0ன ெசா_றீbக? உhைமயகேவ இM4
அ-eதbகைள ெசMதாF மரண6தி_ இNlT உயிF6தாF எ0L இNபதாO v-றாhg0
வரலா-றாளFகc ஒQeெகாcள வாMQeகc இNHகிறதா? இlத தைலQைப ப-றி Dr.
ேஹபFமாZ சிறQபாக விளHகமளிHக igயவF இவF சி6தாlத ேமைதயான ஆhடனி
பி‘dட0 இlத தைலQபி_ விவாதி6T இNHகிறாF, நிைறய சிறlத கRSைரகைளnO
எjதிNHகிறாF. அவNைடய பதிகைள ேக`bகc:
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

இQப, இT அ-eதbகைள Kறி6த ேகcவிைய நமHKc
உhடாHKகிறT. zத_ ேகcவிைய, தcளி ைவ6திSbகc. இரhடாவT ேகcவி, அதிக
4வாரZயமாக இ_ைல. “y0றாவT ேகcவி,” த-ேபாT இேய4 ெசMதிSO அ-eதbகc
அைன6TO காரசாரமான ேகcவிகc நிைறlத ஒ0றாக இNHகிறT.
Dr. Nfhp N`gh;kh];:

அ-eதbகc அைன6TO y0L பKதிகளாக பிாிHகQபSகிறT: ேபேயாRSவT,
4கமளிHKO அ-eதbகc, இய-ைகயான அ-eதbகc. விமFசகFகc இbK ஏேதாெவாN
காாியO நடlTெகாhS இNHகிறT எ0பைத ம-LO ஒQeெகாc`கிறாFகc.
அதாவT, இேய4ைவ ப-றி ெசா_POேபாT அவF ஜனbகைள 4கபS6தினாF,
ஜனbகc அவF தbகைள 4கQபS6திய6ைத நOபினாFகc எ0LO இNHகிறT. அவF
உhைமயாகேவ பிசா4கைள Tர6Tவைத நOபினாF பிசா4 பிg6திNlதவFக`O பிசா4
தbகைள விRS விலகியதாக நOபினாFகc. அதாவT, வரலா-L ாீதியாக
பாFHKOேபாT இT உhைமயாக6தா0 இNHகிறT.
ஆனா இQப இய-ைகHK அQபா-பRட அ-eதbகைள ப-றி எ0ன ெசா_லzgnO?
இT இ0sO பல விமFசகFகளி0 எ_ைலHK ெவளியி_ இNHகிறT. ேதவ0
வரலா-றி_ ெசய_பRS இNHகிறாF எ0பைத ெசா_ல ேவhgய ேநரO இT எ0L
ேயாசிQபT கிைடயாT. ஆனா_ இbக ஒN விஷய6ைத நீbக ேநரgயாக ெசா_uயாக
ேவhSO அதாவT ஒN Yக6ைத அவFகc z0பாக நிL6தி இNHகிறாFகc, “கO ஆ0!
இT ந[னகாலO. நாO அ-eதbகைள எ_லாO நOப zgயாT”. இlத மாதிாி ெசா_வT
ஏ-eைடயதா இNHகாT. ஒQபிRS பாFHKO உலகி_ இNHகிேறாO. இT அறிவிய_
நாகாிகமான உலகO. எ_லாவ-ைறnO ஆதாரbகளி0 z0sாிைம பgதா0
எ-Lெகாc`கிற நிைல. இlத ஆவணbகைள பாFHKOேபாT ஏேதாெவா0L
அதிசயமாக நடlதிNQபT ேபால ெதாிகிறT, zத_ல அதிசயமான ஒN ேகcவி Kறிைய
நாம z0னால ைவHக~O அேதாS வரலா-L ேகcவிைய ேகRகsO: அ-eதbகc
yலமாM நடQபT எ0ன? உயிF6ெதjதu_ yலO எ0ன நடHKO? இQபேவ ேதவ0
தா0 இேய4ைவ எjQபினாரா எ0L தீFமானிHக ேவhடாO, ஆனா ேயாசிHக
ஆரOபிHக இT சிறlத வழி, “கால சமயbகளி_ எ0ன நடlதT? இேய4 எ0ற
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ெபயNைடய ஒNவF இNlதாரா? அவF சிPைவயி_ மாி6தாரா? அவNைடய சீஷFகc
அவைர திNOபdO பாF6தாFகளா?
இQப எlத ேகcவிnO ேகRக ேவhடாO, “இெத_லாO ேதவனா_ நடlத காாியbகளா?
வரலா-றாளFகc எ0ன ெசா_வாFகc?| அவFகளிடO எlத உபகரணzO இ_ைல,
அவbக உbககிRட அ-eதbகைள ப-றி ேப4Oபg ெசா_வாFகc. ஆனா_
பாலZதீன6தி_ zத_ v-றாhg_ இlத நபF இNlதாF ேபசினாF எ0பத-K
அவFகc ஆதாரbகைள ைவ6திNHகிறாFகc. இரhடாவதாக, அவF சிPைவயி_
மாி6தாF எ0பத-K ஆதாரO இNHK, ேராமFகளா_ சிPைவயி_ அைறயQபRட நபF.
அத-K பிறK அவைர பாF6ததாக ெசா_PO மHகளி0 சாRசிகc அவFகளிடO உcளT.
ஒNபHகO பாFHKOேபாT அ-eதbக`HK z0sாிைமைய ெகாSQபT சாிய_ல எ0L
ெசா_Pேவ0. ஆனா இ0ெனாN பHகO பாFHKOேபாT, எ0ன ெசா_ேற0னா,
“zத_ல சிறQபான வரலாL எT எ0L பாFHகலாO பிறK ேகcவிகைள ேகRக
TவbகிடலாO, “இTல ஏதாவT அ-eதமாக இNHக zgnமா.” எ0ன
ெபாN6தவைரHKO இbK எ0ன நிைனHகிேற0னா நமHK இNHKOஆவணbக`HK
ேநராக வழிநட6Tவைத தவிர வரலா-றாலFக`HK ேவL வழி இ_ைல. இேய4
இQபgQபRடவF எ0L வரலாL iLகிறT எ0றா_, அைத பாFHக நாO திறlத
மனேதாS இNHகேவhSO.
இQப, நா உயிF6ெதjதைல Kறி6T ெசா0ன விஷயO இQபgதா0 இNHKO:
நசேரயனாகிய இேய4 எ0sO நபF உhைமயாகேவ இlத “மியி_ ஒN மனிதனாக கிபி
25, 27 ம-LO இNப6தி எRSகளி_ இNlதாரா. சாி, வரலா-றாளFகc எ0ன
ெசா_கிறாFகc எ0றா_, “ஆமா, இNlதாF. அவF ஜீவிHகவி_ைல எ0ற கN6ைத
ெபாTவாக யாNேம ஏ-LHெகாcளவி_ைல.” Nட_Q e_Rேம0, ெசா_POேபாT,
ெசா_கிறாF, “வரலா-றி_ ெசா_லQபRட இேய4 வா>lதிNHகிறாF நடlதாF ேபசினாF
எ0பைத யாNO சlேதகிHகாம_ மLHகாம_ இNQபேத நமHK கிைட6த தயd.”
அQப, வரலா-றாளFகc z0வT இைததா0 ெசா_கிறாFகc, “ஆமா, அத-கான
ஆவணbகc இNHகிறT. அQபg0னா அவNைடய, மரணO?
“அT ஒN பிர?சைன இ_ைல. எ_லாNேம மாிHகிறாFகc.”
ேவL சில வரலா-றாளFகc, :இlத பாைதைய பி0ப-றிடலாO. ஆமா, அT சிPைவHK
ேநராக நOைம நட6திSO. ேராமFகc இேய4ைவ சிPைவயி_ அைறlதாFகc, அவF
மாி6தாF, இைத வரலா-றி_ எS6TெகாcளலாO எ0கி0றனF.”
சாி, இQப உயிF6ெதjதைல Kறி6T பாFHKOேபாT, ஜனbகc ெபாTவா ெராOப
பதRடQபட ஆரOபிHகிறாbக. ஆனா நா0 ஒ0ேன ஒ0s ெசா_Pேவ0, நாம எlத
ேகcவிnO ேகRHக ேவhடாO, “ேதவ0 இைடபRS அவைர க_லைறயி_ இNlT
ெவளிேய-றினாேரா? இTல 4லபமான ேகcவிகைள ேகRSHெகாcளலாO,
“நசேரயனாகிய இேய4, பாலZதீன6தி_ வா>lதவF, சிPைவயி_ அைறயQபRடவராக
கNதQபSபவF, சிPைவ மரண6தி-K பிறK யாராவT அவைர பாF6தாFகளா?
அவேராS நடlT ேபசி அவைர யாராவT ெதாRடாbகளா?”
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அதாவT, C.S. tவிZ இlத அ-eதbகளி0 பKதிைய ேவLவிதமாக விளHகி
ெசா_கிறாF, “உலக வரலா-றி_ zத0 zைற சOபவிHKO நிக>d. ஆனா அத-K பிறK,
எ_லாO யதாF6தமாக மாறினT. உதாரணமாக, இM4 ஐயாயிரO ேபNHK
ேமலானவFக`HK அQப6ைத ெபNக ெசMதாF, அlத அ-eத6ைத ஒNzைற ெசMதாF,
ெபNHகமைடlதT – எ_லாNO சாQபிRடாFகc, எ_லாNO திNQதியைடlதாFகc,
எ_லாNேம ேசாFவைடlதாFகc. நீbக சாQபிRட பிறK இTதா0 நடHKO. அத-K
பிறK, அதாவT, இbக சில உயிாிய_ காாியbகc சOபவிHக TவbKகிறT.
அQபg6தான நடHKO; உணd அைததா0 ெசMகிறT – அ-eதO எ0பT
ெபNHகOதா0, சாQபிSவேதா அத-K பிறK நடQபேதா அ_ல.
உயிF6ெதjதைல ைவ6T பாFHKOேபாT, சில எளிைமயான ேகcவிகc
z0வNகிறT. இேய4 எ0L ஒNவF இNlதாரா, இேய4 சிPைவயி_ மாி6தாரா,
அத-K பிறK ஜனbகc அவைர பாF6ததாக ெசா0னாFகளா? அQபg0னா, ஏ0?
இlத மாதிாியான ேகcவிகைள தா0 வரலா-றாளFகc z0ைவHகிறவFகளாக
இNHகிறாFகc. அத-கான பதிdகc நOமிடO இNHகிறT.
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH: சாி, இlத நிக>சிகளி_ நீbகc Dr. ேஹபFமாZ
ேபசினைவகைள ேகRgNQ–Fகc இவF ெதாடFlT விமFசக வ_PனFகc இேய4ைவ
Kறி6T ஒQeெகாc`கிற வரலா-L ஆதாரbகைள ப-றி ெசா_uHெகாhS
இNHகிறாF. அைவ யாைவ? அlத 12 உhைமகைள ெசா_u ஏ0 வ_PனFகc அைத
ஏ-LெகாcகிறாFகc எ0LO ெசா_POபg ேகRgNHகிேற0. கவனிnbகc.
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;
இQப, ேகcவி இTதா0s , ந_லா ெதாிnO, எlத, மாதிாியான
ஆவணbகc நOமிடO இNHகிறT? நா0 எlத உhைமகைள ப-றி உbக`HK
ெசா_uHெகாhS வNகிேற0? ஏ0னா சிலNைடய i?ச_ எQபg இNHKT0னா,
அவbக, உLதியா, எlத ஆதாரzO இ_ைல என iLகிறாFகc! சாியா. நOzைடய
ேநயFகc யாF? 4விேசஷகFகc எ_லாNO eதிய எராRg0 பKதிகைள பாF6T எ0ன
ெசா_றாbக, “உhைம எ_லா பHக6திPO இNHகிறT. ஒ•ெவாNzைற வாசிHKO
ேபாTO ஒN உhைமைய கhடறிகிேற0, ஏென0றா_ ேவதாகமO ேதவனா_
அNளQபRS எjதQபRட வாF6ைதகளாக இNHகிறT.”
ம-றவFகc ஒNேவைள, “இ_ல. இT ெவLO ஆதிகால இலHகியO எ0றிடலாO.”
இQப இ0ெனாN ேகcவிைய ேகRSHெகாcளேவhSO, “எT நOபHigய ஆதாரbகc
எT நOப6தகாதைவகc.” அேநக வ_PனFகc கிறிZதவFகc 4விேசஷO எ0L
ெசா_Pகிற அlத பKதிகைள சாFlத ஆதாரbகைள ெசா_கிறாFகc: ெசாதிHகபSத_,
மரணO, அடHகO, இேய4வி0 உயிF6ெதjத_. KைறlதT 12 ஆதாரbகc
இNHகிறெத0L நOeகிேற0, KைறlதT 12. அதாவT, ெபNOபாலான வ_PனFகc
இத-K ேமல நிைறய ெசா_வாbக, விமFசக வ_PனFகc ஒQeெகாc`கிற Kைறlத
பRச ஆதாரbகc 12. நி?சயமாக இைவ அைன6ைதnO ஒ•ெவாN ேமைதக`O
ஒQeெகாcவாFகc.
1. இேய4 சிPைவ மரண6தா_ மாி6தாF.
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2. அவF அடHகO பhணQபRடாF
இTல வியQபான விஷயO எTdமி_ைல. நிைறயேபF மாிHகிறாFகc. அேநகF
அடHகOபhணQபSகிராFகc.
3.அவNைடய மரணO சீஷFக`HK பய6ைத ஏ-பS6தி நOபிHைகைய இழHக ெசMதT,
அவNைடய வா>Hைக zglTவிRடT எ0L நOப ைவ6தT. தி˜ெர0L உbக`ைடய
ெநNbகிய நhபF இறlTவிRடா_ நீbக எ0ன ெசM[bக?
4.இைத, ெபNOபாPO எ_லாNHKO ெதாிnமா0s ெதாியல, அேநக வ_PனFகc
இேய4ைவ அடHகO பhணின க_லைறயானT சில நாRக`HK பிறK காuயாக
இNlதT கhடறியQபRடT எ0பைத அவFகc நOeகிறாFகc.
5. சீஷFக`HK ஏ-பRட அsபவbகc.
இைத தா0 விமFசகFக`O ஏ-LெகாcகிறாFகc எ0L எ0னா_ ெசா_ல zgnெமன
நிைனHகிேற0. உயிF6ெதjlத இேய4ைவ தாிசி6த அsபவbகc தbக`HK
உhடானT எ0L சீஷFகc நOeகிறாFகc. இேய4 அவFக`HK காRசியளி6தாF
எ0L நOeகிறாFகc.
6.இlத அsபவbகளி0 நிமி6தமாக, அவFகc (சீஷFகc) சlேதகிQபதிuNlT
வி4வாசிQபவFகளானாFகc. அவbக தbகேளாட நிழைல பாF6T பயlதவFகc, எ0L
ெசா_லலாO, இேய4ேவாS தbகைள இைண6T ெசா_ல பயlதவFகc, இQப
அவNைடய மரணO உயிF6ெதjதைல ப-றி ைதாியமாக பிரசbகிHகிறாFகc.
7. ஆதி திN?சைபகளி_ இlத ெசMதிதா0 ைமய ெபாNளாக பிரசbகிHகQபRடT.
பd_ ெசா0னT உbக`HK நிைனவிNHகிறதா – “பிரதானமாM ெசா_கிறT”
இேய4வி0 மரணO அடHகO ம-LO உயிF6ெதjத_.
8. இlத ெசMதியானT ெபNOபாPO எNசேலமி0 4-L வRடார6தி-Kc தா0
பிரசbகிHகQபRடT அbக தா0 ெகா•ச நா`HK z0னால இேய4 மாி6T அடHகO
பhணQபRடாF.
9. இlத பிரசbக6தி0 விைளவாக, சைப பிறlT வளர ஆரOபி6தT.
10. ஞாயி-L கிழைம ெபாTவான ஆராதைன நாளாக மாறினT. இT Yத
வி4வாசிக`HK அைடயாளமாக இNHகிறT.
11. யாHேகாe, நா6திகனாக இNlதவF, உயிF6ெதjlத இேய4ைவ தாிசி6தத-K பி0e
அைத நOபினதா_ அவNO வி4வாசிHKO நபராக மாறினாF.
12. சில வNடbக`HK பிறK, உயிF6ெதjlத இேய4ைவ தாிசி6ததாக நOபினதா_
அவNO தனHK உhடான அsபவ6திநிமி6தO மன மாறினாF.
நா எ0ன ெசா_ல வFேற0னா காuயான க_லைற எ0ற ஒ0ைறதவிர, ம-ற வரலா-L
பRgய_கc எ_லாவ-ைறnO விமFசக வ_PனFகc ஒQeெகாcகிறாFகc, அவFகளி_
ெபNOபாலாேனாF காuயான க_லைறையnO ஏ-LெகாcகிறாFகc. எ0sைடய
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e6தகbகளி_ சிலவ-ைற நீbகc பாிேசாதி6T பாNbகc, வரலா-L இேய4 எ0ற
எ0sைடய e6தக6ைதnO ம-ற e6தக6ைதnO, பாFHKOேபாT விமFசக வ_PனFகc
இைத ஒQeெகாcவைத பாFHக zgnO.
ஒNேவைள, நீbக ேகRகலாO, “ஒN, நிமிஷO இNbக. ப0னிரhடா? அT ெராOப
அதிகO, இைத இ0sO ெகா•சO KைறHக zgnமா? நாம z0ைவHகிற காாியbகளி_
இ0sO சில 4வாரZயமான நா6திகFகளி0 கN6ைத ைவHக zgnமா?
ஆ_ைரR. உhைமயாகேவ இlத பRgயைல எ0னால நா0K, ஐlT, ஆL – எ0L
நி?சயO KைறHக zgnO. அQபg நா0 இlத பRgயைல Kைற6தா_, இlத
காாியbகைள தா0 z0பாக எS6T ைவQேப0. இேய4 சிPைவ மரண6தினா_தா0
மாி6தாF. சீஷFகc உயிேராS எjlத இேய4ைவ கhட அsபவbகைள ெப-றதாக
நOeகிறாFகc. அதினிமி6தO அவFக`ைடய வா>ைக மL„பமானT, அத-K பி0e,
தF4 பRடண6தானாகிய சd_ எ0பவ0 ஒN தாிசன6ைத கhடதா_ தா0 இேய4ைவ
ஏ-LHெகாhடதாக நOeகிறாF, அவF தனிபRடவித6தி_ உயிF6ெதjlத இேய4ைவ
தாிசி6தாF.
இlத நா0K மLHக zgயாத உhைமைய யாF ேவhSமானாPO z0ைவHக zgnO.
இlத நா0K உhைமகைள z0ைவ6T மRSேம இேய4விsைடய மரணO ம-LO
உயிF6ெதjதைல ைமயQபS6தி ெசா_ல zgnO எ0L நா0 நி?சயமாக நOeகிேற0.
இQப, இlத 12 உhைமகைள ஆதாரbகைள விமFசகFகc
எ_லாNO எ-Lெகாc`கிறாFகc. சில நா6திகFகc இNபதி-KO ேம_ இNHகலாO
எ0கி0றனF. ஆனா_ Dr. ேஹபFமாZ இேய4 வா>lதாF எ0பைதnO சிPைவயி_
மாி6தாF ம-LO உயிேராS எjOபினாF எ0L நOeவத-K நா0K zத_ ஆL
ஆதாரbகேள ேபாTமானT எ0L iLகிறாF. அவF விளHகி ெசா_வைத கவனிnbகc.
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சாி, இைத KைறHKOேபாT நா0K ஆதாரbகைள z0ைவHக
zgnO அைத ெபNOபாலான விமFசகFகc ஏ-LெகாcகிறாFகc எ0L நா0
நிைனHகிேற0, நSபKதியி_ இNQபTO வலT பHகO இNQபTO ேபாTமாக இNHKO.
இதி_ ஒNசில விஷயbகைள ேசF6TெகாcளலாO: கிறிZதவ பிரசbக6தி0 ைமய
ெபாNc உயிF6ெதjத_ தா0. யாHேகாைப ேபா0ற நபFகைள ைவ6T ெசா_ல
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

zgnேம, இேய4வி0 சேகாதர0 அவF – நா6திக0 கிறிZTைவ ஏ-Lெகாhடாேர?
கிறிZTவி0 உயிF6ெதjத_ ப-றிய உhைம ெதளிவாக எS6T ெசா_லQபRடT, சில
வாரbக`HK zlதின நிக>?சியி_ இைத ெசா_u இNHகிேறாO. இlத நா0K
உhைமகைள ைவ6T எ0ன ெசMவT?
இTதா0, எ0ேனாட கN6T. சில விமFசகFகc இ0sO ெபாிய பRgயைல
ெகாSHகலாO. அவFகளி_ சிலF... இைறநOபிHைக இ_லாதவFகc இNபT வைர
ெசா_வாFகc. நா ெசா_லRSமா, எனHK 20 ேதைவ இ_ைல. எனHK 12 மRSO
ேபாTO.” ேமPO வNவிதமாக ேயாசிHகிரவFக`O உhS, “இைத 12ல இNlT
KைறவாHகிக zgnமா? நா ெசா_லRSமா, :எbகிRட நாP இNHK, ஐlT, ஆL, ஏj
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இNHK – இதிuNlT அைத பிாி6T ெசா_Pேவ0.” அT த0னி?ைசயான எh தா0.
ஏ0? ய0னா யாNேம, ெபாTவா அlத உhைமகைள மRSO ெசா_ல ேபாவT
கிைடயாT. நா எ0ன ெசா_ேற0னா நா எ0ேனாட பRgயu_ 12 மRSO
ெசா_Pகிேற0, அைத நா0காக, ஐlT ஆL எ0L பிாிHகிேற0. எனHK இT
திNQதியாக இNHகிறT. இlத ஆவணbக`O ேமPO இlத ஆவணbகைள பதிdகைள
ஏ-Lெகாcள ெசா_லQபSO காாியbகc, இT எ_லா6ைதnO ைவ6T பாFHKOேபாT
இேய4 மாி6தாF மLபgnO மரண6திuNlT உயிF6தாF எ0L ெசா_ல ேபாதிய
ஆதாரO இNHK. இlத உhைமகc அடbகிய இனிQைப உbகc [Rg-K நீbகc
எS6T ெச_Pbகc.
சாி, இ0ைறHK உbக`HK ெசா_லQபRட தகவ_களி0
zHகிய KறிHேகாc இTதா0. இேய4வி0 வா>ைகைய Kறி6த நா0K அ_லT ஆL
வரலா-L ஆதாரbகைள எS6Tெகாhடா_, அTேவ ேபாTமானதாக இNHKO இT
ம-ற இய-ைகயான ேகாRபாSகc அைன6ைதnO எதிF6T மாி6ேதாாிuNlT இேய4
உயிேராS எjOபினாF எ0பைத நிNபி6திSO. இlத உhைமகc இேய4 ேதவ0 எ0L
iLகிறT. இேய4ைவ விRS விலகி ஓடாம_, அவாிட6தி-K ஓg வlT ம0னிQைபnO
நி6திய ஜீவைனnO ெப-Lெகாc`bகc. Dr. ேஹபFமாZ விளHகமளிHகிறாF:
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

ெவLO இlத நா0K, ஐlT, ஆL, ஏj உhைமகேளாS,
விமFசகFகc ஒQeெகாcவதி_ ஒN சிL பKதிதா0 இT, அேநகF இைத
ஏ-LெகாcகிறாFகc, அதனாலதா0 இைத ைதாியமாக ெசா_கிேற0. இlத
உhைமகைள மRSO ைவ6T, நா0 ெபNOபாலான இய-ைக ெகாcைககைள எதிF6T
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

விவாதி6T இNHகிேற0 – சில இடbகளி_ ேகRQபாFகc, :சாி, இேய4 உயிேராS
எjOபாவிRடா_ எ0ன ஆகியிNHKO? இQபg நடlதிNlதா எ0ன நடlதிNHKO
________ (எ0னேவனாPO ெசா_லலாO). நா ெசா_லRSமா இlத அைர டச0
உhைமேயாS, நி?சயமாக, உhைமயி_, எlத மாதிாியான அsமானbகைளnO
உbகளா_ எளிதி_ ேம-ெகாcள zgnO அேதாS உயிF6ெதjதைல Kறி6த சாியான
சிறlத ஆதாரbகைள நீbகc eாிlTெகாhட நடHக உதவியாக இNHK.
அTமRSமி_ல, இlத பRgய_ ம-ற விமFசகFகளி0 பRgயைல விட சிறியT....
விமFசகFகc பRgயuRட உhைமகc. அதாவT, ம-றவFகc ெசா_ல igயைதவிட
சிறிய பRgயைல6தா0 நா0 ெகாSHக விNOeகிேற0. இlத உhைமகளி_,
ெசா_லேபானா_, இரhS z0நிபlதைனகc இNHகிறT. இT ம-ற z0னணி
விமFசகFகளா_ ஏ-LெகாcளQபSவேதாS, இரhடாவதாக, ஒ•ெவா0LO தனிதனி
பதிdகளாக தனி6T நி-கிறT. அதனால இlத காாியbகைள z0ைவ6T
ேப4கிறவFகc, “உbக`HK விNQபமான நா0ைக மRSO ெசா_லலாO எ0L
ெசா_வத-கி_ைல. உbகேளாS நSநிைலயான மேனாபாவ6Tட0 நடHக
விNOeகிேற0. ஏேதா ஒ0ைற உbக`HK நா0 ெசா_ல மாRேட0,” ேநF6தியாக
ெசா_POேபாT அlத நபைரnO நOமா_ நட6த zgnO. நீbக “•ய6தி_ இNlT
TவbகிடலாO ஏதாவT சில ஆதாரbகைள ெசா_Pbக ஒ0L, இரhS, y0L, நா0K,
ஐlT, ஆL. இlத ஒ•ெவாN0றி-KO உாிய ஆதார6ைத ெசா_Pbகc. ஆனா zgd
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எ0ன0னா, இlத உhைமகc மRSேம இய-ைகயி0 ேகாRபாSக`HK எதிராக நி-க
zgnO, இரhடாவதாக, இேய4வி0 உயிF6ெதjதPHK ேபாTமான ஆதாரbகைள
தNவதாக இNHகிறT.
இbக இ0ெனாN விஷய6ைத பதிd ெசMகிேற0. ஏேதாெவாN ஆதாரO ஏேதாெவாN
ெபலகீனமான ேகாRபாRைட z0ைவHக ேவhடாO. ப6ெதா0பதாO v-றாhg0
4வாரZயமான இய-ைக ெகாRடபாRைட z0ைவHகலாO. அsமானbகc
ெசா_கிறT இேய4 மாி6TவிRடாF, சாியா. ஆனா_ அவF மாி6ேதாாிuNlT உயிேராS
எjOபவி_ைல. சீஷFக`HK மனபிரOைம உhடானT. அbக எlத மன பிரOைமnO
இ_ைல எ0L நமHK ெதாிnO. அT இbகேய நமHK ெதளிவாகிறT. அவFக`HK
பிரOைம ஏ-படவி_ைல.
இlத பRgயைல மRSO பாFHKOேபாT, கவனிbக, zதலாவதாக, சீஷFகc தாbகc
பாF6தT உயிF6ெதjlத இேய4ைவ6தா0 எ0L உLதியாக நOபினாFகc. பd_ இlத
அsபவO சில KjவினNHK உhடாயி-L எ0L ெசா_PகிறாF. மனபிரOைம எ0பT
ெதா-Lத0ைம உைடயT அ_ல. அT KjவினNHK ஏ-பSO ஒ0ற_ல.
இரhடாவதாக, மனபிரOைம எ0பT அாிதான ஒ0L. ஒN Kjவான மHகc எ0L
ெசா_POேபாT, அbக கgனமான ேபTN இNHகிறாF, ெம0ைமயான மனO ெகாhட
மாியாc, கனிவான இதயzcள ேயாவா0 இNHகாF. எ0ன ெசா_ேற0னா, அbக
பலதரQபRட மHகc இNHகாbக, பலதரQபRட ேநரbகளி_, ெவ•ேவL இடbகளி_
இNlதாbக. பd_ ெசா_கிறாF தனிQபRட நபFகc, தனிQபRடவFக`O இNHகாbக,
500 ேபNO இNlதாbக. ெவ•ேவL இடbகளி_ அவF காRசியளி6தாF ஒேர இட6தி_
அ_ல – இTல ெராOப கவனமாக இNHக விNOeகிேற0 – இவbக எ_லாNO ஒேர மன
நிைலயி_ இNlதா ஒNேவைள பிரOைம உhடாக வாMQeகc இNHகலாO.
ேமPO, அவFகc மL„பமைடlதாFகc. மனபிரOைம இQபg மா-ற6ைத
உhடாHகாT. உhைமயி_, இlத மனபிரOைமைய Kறி6T ஆராM?சி ெசMத ஒNவைர
எனHK ந0றாக ெதாிnO ெபாTவா மHகc எ0ன ெசா_uயிNHகாbக0னா,
“எ0ேனாட மன நிைலைய நா0 மா-றிHெகாhேட0 எ0ேனாட நhபF, இQபg
நடHக வாMQபி_ைல எ0றாF; அவFகைள பாFHகவி_ைல எ0றாF.” ஒ0L ெதாிnமா?
எ_லா6THKO ேம_ இT உயிF6ெதjதPHK ெபாN6தமா இNHKO. மாி6தவFகc
உயிேராS எjவதி_ைல. அவbக தா0 பாF6தாbக நாம பாFHகல. அதனால
அவFக`HK ேபாதி6தைவகைள அவFகc வி4வாசி6ததினா_ இlத மா-றO
உhடானெத0L ெதாிகிறT.
அQேபாZதலனாகிய பdல ப-றி எ0ன ெசா_[bக? அவF மனபிரOைம ெபற igய
மனநிைலயி_ அbக இ_ல. அதாவT, அவF தமZKdHK ேபாகிற வழியி_ இNlதா_,
அவF ெசா_றாF, வி4வாசிக`HHK எதிராக அவFகைள மிரRSOபg ேபாயிRS
இNHகாF. இQப, அவF உயிF6ெதjlத இேய4ைவ பாFHக நிைன6தாரா?
அS6தT யாHேகாe இNHகாF, இேய4வி0 சேகாதர0, [RS ஆcதா0. ஒNேவைள
உbக`ைடய மகsHK... அ_லT உbக சேகாதர0 இQபgQபRட உலைக அைசHKO
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அsபவO ெபLOேபாT எ0ன ெசM[Fகc? யாHேகாe ெசா_கிறாF, “இைத நா0
நOபவி_ைல.” இைற நOபிHைக அ-ற மனிதF. விமFசகFகc இைத ஒQeெகாcகிறாFகc.
ஆனா யாHேகாe மன பிரOைம பாFHக igய மனநிைலயி_ தா0 இNlதாரா? எனHK
அQபg ேதானல.
இbக சில பிர?சைனகc இNHகலாO, எ0னT? ஒNேவைள இTல பாதி சாியாக
இNHகலாO, இைத நாம அlத பRgயu_ இNlT ெப-LெகாhேடாO, நாம ஏ-கனேவ
பாF6த அlத பRgயu_ இNlதைவ.
இbக நா ெசா_ற விஷய6ைத eாிlTெகாcள ஒN உதாரண6ைத பாFHகலாO. நOைம
4-றிPO ஒN iRட மHகc இNHகிறாFகc எ0L ைவ6TெகாcேவாO ேமPO இlத
பHகO ெகா•சO பழைமவாதிகc இNHகாbக. அவbக எனHK eதிய ஏ-பாRg0
காாியbகைள ெசா_றாbக. நி?சயமா இேய4 உயிேராS எjlதTO இNHKO.
அS6த Kjைவ பாFHKOேபாT. இதிuNlT ெபNOபாலானைததா0 உbக`HK
ெசா_வாFகc. இேய4 உயிேராS எjlதாF.
அS6தா பKதிையnO ெபLOவைரHKO நீbக ெதாடFlT ேபாயிRேட இNQபTதா0
ந_லT, கைடசியா மHகc எ0ன ெசா_வாbக0னா, “உbக`HK 10 அ_லT 12 SO
ெசா_uSேற0. அதனாலதா0 இlத 12 காாியbகைள நா0 z0ைவHகிேற0. அ_லT
நாsO நா0ைக மRSேம ெசா_u இNQேபேன.
ஆனா_ இைதெய_லாO விRSRS, :“•ய6தி_ இNlT ஆரOபிHகேவhSO எ0L
ெசா_கிறவFக`HK, நீbக இlத ஒ•ெவா0ைறnO ெசா_லேவhSO.
ஒ•ெவா0றி-Kமான ஆவணbகைள ெசா_Pbகc. இத0 zgd எ0ன0னா, இlத
உhைமகc அைன6TO இய-ைகயான ேகாRபாSக`HK எதிF6T நி-பதாக
இNQபெதாSO உயிF6ெதjதைல Kறி6த சிறlத ஆதாரமாகdO திக>கிறT.
****

எbக`ைடய ெதாைலHகாRசி நிக>சிகைள காண
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