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வரலா-றி0 இேய4 வி4வாச6தி0 இஎ4தானா? – நிக>?சி 5

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. இேய4 ெசமினாாி_ சில வ_PனFகளா_ தவறான
ஒN கN6T பரவலாக பிரசி6தி பS6தQபRS ெகாhS இNHகிறT, அதாவT பாரOபாிய
கிறிZதவFகc இேய4ைவ வி4வாசிQபத-கான திடமான வPவான வரலா-L
ஆதாரbகc இ_ைல எ0கி0றனF. ஆனா_ கடlத வாரO Dr. ேஹபFமZ
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:
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ெபNOபாலான விமFசக வ_PனFகளா_ ஏ-LHெகாcளQபSகிற இேய4ைவ Kறி6த 12
வரலா-L ஆதாரbகைள நமHK விளHகி iறி இேய4 ெசமினாியினாி0 கN6T தவL
எ0L காhபி6தாF. இ0ைறHK அlத உhைமகளி0 சாராOசbகைள ஆராMlT
பாFHக இNHகிேறாO. எனT விNlதினரான, Dr. ேகாி ேஹபFமZ, மிகிbக0
மாநில6தி_ ஒN மாணவனாக தனT Ph.D. பRடபgQபி0ேபாT இைவகைள
அறிlTெகாhடாF. இlத உhைமகc நா6திகனாக இNlத அவைர சிPைவயி0
பHகO ஈF6T கிறிZTைவ ஏ-Lெகாcள ெசMதT. இlத உhைமகளி0 நிைலயான
த0ைமைய Kறி6T எS6Tெசா_கிறாF. நீbகc இைத ேகRKOபg விNOeகிேற0.
கடlத நிக>?சியி_ இlத உhைமகளி_ பாதிவைரKO
ெசா0னா_ ேபாTO, எ0பதாக பாF6T |g6ேதாO, இைத ெகாhS இேய4 மாி6தாF
எ0LO மரண6தி-K பிறK சீஷFக`HK காRசியளி6தாF எ0LO ெசா_ல |gnO.
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

எ0sைடய ஒN தனிQபRட கN6T. இlத உhைமகc அைன6TO |HகியO எ0L
நா0 நிைனHக காரணO – எ0sைடய வா>ைகைய ெபாL6தவைர – நா 4மாF ப6T
ஆhSகc இைற நOபிHைக இ_லாம_ இNlேத0. கிறிZதவFகேளாS விவாதிQேப0
– ஒN மாFHக6ைத ேசFlத எ_லாாிட|O விவாதிQபவனாக இNlேத0. அT ேயேகாவா
சாRசிHகாரராக இNlதாPO சாி, ேமாFம0களாக இNlதாPO சாி, ஆனா_
ெபNOபாPO கிறிZதவFகேளாS விவாதி6T இNHகிேற0. இlத அgQபைட
உhைமகைள நா0 நிராகாி6திNHகிேற0. ஒேர விஷய6ைத ெதாடFlT ெசா_Pேவ0,
“இத-K உbககிRட ஆதாரO இ_ல. இெத_லாO 4விேசஷ6தி_ தா0 இNHK.
இத-கான பதிdகc இ_ைல, இத-கான ஆதாரbகc இ_ைல எ0ேப0.” மாநில
ப_கைலகழக6தி_ நா0 மாFHகbகைள ப-றி ஆMd ெசMததால அQபgதா0
ேயாசி6ேத0. ஆனா இlத நா0K உhைமகைள ெகாhட பRgய_, நO|ைடய
பRgயைல 4NHகி இNHகிேறாO, நீbக`O அQபg சிதிடலாO, கிறிZதவFக`HK
4விேசஷ6ைத நOeவத-K உாிைம இNHகிறT. ஆனா_ இைத நிராகாிHகிறவFக`HK,
கிறிZT மாி6ேதாாி_ இNlT எjlதாF எ0ற உhைம இய-ைகயி0 ேகாRபாSகைள
ேதா-கgHக ெசMதT எ0பைத நிNபிHKO சி0ன சி0ன உhைமகளி0 ஆதாரbகைள
அவFக`HK காhபிHக |gnO. அத-K இlத பாதி பRgயேல ேபாTமானT எ0L
நிைனHகிேற0. ெபாTவாக, நாO ெசMகிற காாியO இTதா0.
விமFசகFகc ெசMnO வித6ைதேய நாO இbK பாFHகிேறாO, அவFகc சிlதிHKO
விதமாக சிlதிHகிேறாO, அதனா_தா0, ேவதாகம6ைத பழbகால இலHகிய
e6தக6தி-KO ேமலானதாக கNTகிேறாO – அதாவT, அைதவிட இT தா>வானT
அ_ல. இT பழைமயானT. இதி_ பHகbகc இNHகிறT அlத பHகbகளி_
வாF6ைதகc இNHகிறT. அதாவT, இT அgQபைடயான விஷயO – ேவதாகம6ைத
பழbகால இலHகிய e6தகமாக பாF6தாPO அதிPcள உhைமகளி0
ைமயQேபாNைள உbகளா_ நி?சயO பாFHக |gnO, எ0ேற ெசா_ேவ0. இlத
அgQபைட விஷயO ஒ0L மRSேம, இய-ைகயி0 ேகாRபாSகைள எதிF6T இேய4
மாி6ேதாாிuNlT உயிF6தாF எ0பைத நிNபி6T விவாதிQபதாக இNHKO.
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அS6T, இlத 12 உhைமகளி0 இ0sO சில காாியbகைள
பாFHகலாO. |தலாவதாக, இேய4 சிPைவயி_ தா0 மாி6தாரா? Kரானி_,
இZலாமியFகc இேய4 சிPைவயி_ மாிHகவி_ைல எ0கி0றனF. ேவேறா ஏேதா
நடlதிNHகிறT எ0கிறாFகc. ேமPO, இய-ைகவாதிகc iட இேய4 சிPைவயி_
மாிHகவி_ைல அவF மயbகியிNlதாF 4ய நிைனைவ இழlதாF எ0L ெசா_கிறாFகc.
சாி, இlத ேகாRபாSகளி_ உcள பிர?சைன எ0னெவ0றா_ இேய4வி0 மரண6ைத
Kறி6த வரலா-L உhைமகளி_ இlத காாியbகc எTdO ெபாNlTவT கிைடயாT.
Dr. ேகாி ேஹபFமZ ஏ0 எ0L விளHKகிறாF. கவனிnbகc:
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சாி, இlத பRgயu_ |தலாவதாக இNQபT இM4 மாி6தாF.
இ0ைறHK வ_PனFகc இேய4வி0 மரண6ைத Kறி6T ேகcவி எjQeவT
அாிதாகிவிRடT. இேய4 ெசமினாாி0 நிLவனFகc, உதாரணமாக, சில பாடபிாிdகைள
உNவாHகியவFகc, இேய4வி0 வரலா-றி_ இேய4 மாி6தாF எ0பT ஊFஜிதமான
உhைம எ0L ஏ0 ஜா0 டாOனிH கிேராச0 ம-LO மாFHZ ேபாFH
ெசா_PகிறாFகc? ஏ0னா அத-கான ஆதாரO உLதியானதாக இNHகிறT.
Dr. Nfhp N`gh;kh];:

சாி, அவ-றி_ சிலவ-ைற பாFHகலாமா? |தலாவதாக, சிPைவ மரணO எ0பT €?4
தினறuனா_ உhடான மரணமாKO. ெபாTவாக சிPைவயி_ ெதாbKO ேபாT
உbக`ைடய உட_ எைட கீ>ேநாHகி இறbக TவbKO அQபா உbக`ைடய பாரO
|jவTO உbக •ைர‚ரைல 4-றிncள தைசைய இNகQப0sO, அQப எ0ன
நடHK0னா, அlத பாரO அதிகமாக அதிகமாக உbகளால 4வாசிHக |gயாம ேபாக
வாMQehடாKO, உbகளால ெதாடFlT சாியா €?4 விட |gயாத நிைல உhடாKO
அbக மர6T ேபாற நிைல ஏ-பRS 4வாசிQபதி_ சிரமO உhடாKO.
உhைமயி_ 1950ஆO ஆhS ேம-K ெஜFமனியி_ ஒN ஆMd நடlதT சில ஆhகைள
ைவ6T அவFகைள 2’’x4’’ எ0ற அளவி_ ெதாbகவிRடனF. இlத ஆhகc KைறlதT
12 நிமிடbக`HKc 4யநிைனைவ இழlTவிRடனF. சாி, சிPைவயி_ ெதாbKOேபாT
ேமல இj6THெகாcள |gnO, அlத ஆணிகc அ_லT கRடQபRட இLHக6ைத,
பய0பS6தி ேமேல இjHக |gnO. அQபg ேம_ேநாHகி இjHKOேபாT •ைர‚ரu0
தைசகc தளFவைடய |gnO. ஆனா நீbகc கீ>ேநாHகி இறbKOேபாT ஏ0னா
ெராOப ேநரO அQபgேய இNHக |gயாT, கீ>ேநாHகி இFனKOேபாT சிPைவயி_
தா>lT கீ>ேநாHகி இNHKOேபாT, €?4 திணLO. ேராம வரலா-றாளFகc இத-K
மN6Tவ பRடO ெபற அவசியமி_ைல. ஒN மனித0 ஒN KறிQபிRட ேநரO வைரHKO
சிPைவயி_ ெதாbகிெகாhgNlதா_ – 4மாF 30 நிமிடO எ0L ைவ6TெகாcேவாO –
அவ0 மாி6Tேபாவா0.
இரhடாவதாக, அவFகc இேய4ைவ விலாவி_ K6தினாFகc எ0றிNHகிறT
அQேபாT இர6த|O தhணீNO ெவளி வlதT. ஒNவF ெசா0னாF, சாி, அT ேயாவா0
4விேசஷ6தி_தா0 இNHKT அைத ஒN ெபாNRடாக எSHக மாRேடாO எ0றாF.”
உbக`HK ஒ0ைற ெசா_கிேற0, பழbகால சிPைவயி_ அைறயQபSதu_, அTல
பல பதிdகc இNQபைத பாFHகலாO iQ ‰ கிேரZ, மரண அgகc, அlத கணHைக
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|gQபத-K சிPைவ மரண6தி0 இLதியி_ இைத ெசMவாFகc. நமHேக ெதாிnO ஒN
மனிதsைடய உயிைர எSHக மhைடைய ெநாLHKவாFகc; ஒNவைன அOe வி_PO
ெகாhS பய|L6தி ெகா0றாFகc. இேய4ைவ தவிர இ0sO இரhS ேபைர Kறி6T
ேயாவா0 4விேசஷ6தி_ ெசா_லQபRS இNHகிறT அவFகc மாி6தைத உLதி ெசMT
ெகாhடாFகc. அTமRSம_ல, நமHK ெதாிlT இ0ெனாN விதO KNசிQாீHாியO
எ0L ல6தீனி_ ெசா_லQபSO, மLபgnO ேமேல எjOப |gயாதபg ஒNவNைடய
கா_ எPOeகைள உைடQபாFகc. இlத எ_லாவிதbகளிPO, தhடைனHK
உRபS6தபRடவ0, உயிேராS இNHக எlதவித வாMQeO இ_ைல.
எனேவ |தலாவT காரணO: சிPைவயி_ கீ>ேநாHகி ெதாbகிHெகாhS இNlதா_,
நீbகc மாிQபT நி?சயO. €?4 திணற_ உhடாKO.
இரhடாவதாக: மரண அg. இேய4வி0 காாிய6தி_ ஈRg அவNைடய விலாவி_
K6தQபRடT எ0பைத பாFHகிேறாO. அெமாிHக0 ெமgக_ அ?ெசாசிேயஷ0 இதழி_
4மாF 15 ஆhSக`HK |0e, இேய4வி0 மரணO €?4 தினறuனா_ உhடானT
எ0L ெசா_லQபRS இNHகிறT. ஆராM?சியாளFகc ெசா_கிறாFகc, மாேயா
கிளினிHகி0 ஆMவாளFக`O இைணlேத ெசா_PகிறாFகc, அதாவT ஈRg
அவNைடய விலாவி_ K6தQபRடேபாT தhணீF வlதT – அவbக`HK எQபg
ெதாிnO? அlத தhணீரானT இNதய6ைத 4-றிPO இNHகிற தhணீராக இNlதT
எ0L ெசா_கிறாFகc. இேய4 மாி6திNlதாF. அQபg இ_லாம_ இNlதிNlதா_, இlத
மரண அg அவைர உயிாிழHக ெசMதிNHKO.
€0றாவT காரணO. சாி, இT ஒNேவைள இT உbக`HK வியQபாக இNHகலாO
அதனா_ சிலF ேயாசி6THெகாhS இNHகலாO, இbக, எ0ன தா0 நடlTெகாhS
இNHகிறT எ0L. €0றாவT காாியO எ0னெவ0றா_ ெந‹ைச உறி‹4O நிைல.
இT மிகdO பிரபலமான மN6Tவ i-L. ஒNவைர மாFபி_ K6TOேபாT அT உbகc
4வாச நரOeகைள கடlT உbக •ைர‚ரைல அைடnO நிைல உhடாKO, உயிேராS
இNQபவராH ஐNlதா_, ஜீவேனாS இNlதா_, உbக`HKc அlத ஓRைடயா_
உhடாKO உறி‹4O நிைலயி0 ச6த6ைத ேகRHக |gnO. உbக`HK ெதாிnமா.
அlத ச6த6ைத ேகRபத-K நீbக ஒN மN6Tவராக இNHக அவசியமி_ைல, உயிேராS
இNlதா ேபாTO. இ0ைறHK தா0 ஒN மாணவ0 எ0னிடO ெசா0னா0 அவைன
எதிFெகாhS வlத ஒN மாைன அவ0 4RgNHகிறா0 – அைத ெந‹4பKதிைய
பாF6T 4டேவhgயிNlததாO – அT இேத ச6த6ைத எjQபியதாO அதனா_
மLபgnO 4SOபg TQபாHகிைய எS6தேபாT அlத ச6தO நி0LவிRடT – அlத
விலbK மாி6TேபானT.
அவF விலாவி_ K6தQபRgNlதா_ அT இNதயO வைரHKO ேபாயிNHக |gயாT,
ஏ0னா இlத உறி‹4O நிைலயி0 ஓைசயி_ இNlேத அைத அறிய |gnO.
சிPைவ மரண6ைத ப-றி நாO இQபg ேயாசிQபத-K இெத_லாO |Hகிய
காரணbகளாக இNHகிறT. €?4 திணற_, இNதய காயO, இT விலாவி_
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K6தQபRடதாக இNlததா_ இT ெந‹ைச உறி‹4O நிைலயி_தா0 இNlதிNHக
|gnO.
சாி, இlத காாியbகc ெசா_லQபRS இNHக, இதி_ ஒ0LO வரலா-L காரணbகc
எ0L ெசா_ல |gயாT, |Hகிய காரணமாக, இேய4வி0 மரணO ெபாMயானT எ0L
ெசா_ல |gயாT. 1935_, ஒN ெஜFமானியF ேடவிR ZRராZ எ0பவF, இேய4வி0
வா>Hைக எ0ற e6தகO எjதினாF. அவF தனT எj6THகளி_ மிகdO
ெவளிQபைடயாக இNlதபgயா_ அவைர இlத ேபாதைனைய ைகவிSOபg uபர_
ப_கைலகழகO கhg6T எ?சாி6தT. இேய4ைவ Kறி6த அவரT
கhேணாRட6தி-காக அவF வா>நாc |jவTO ெபNO பbைக ெசP6த
ேவhgயிNlதT. அவNைடய அlத பிரபலமான எj6THகளி_ அவF விமFசி6T
ெசா_POேபாT இேய4 மாிHகவி_ைல எ0L வி4வாசிQபவFகc உhS எ0L
ெசா_uயிNlதாF. ெசா_லQேபானா, இlத ேகாRபாS ஆயிர6T எRv6தி |Qப6தி
ஐlT வைர இNlதT – இேய4 மாிHகவி_ைல.
அவF ெசா_PகிறாF: இlத ேகாRபாSகளி_ சில பிர?சைனகc இNHகிறT. இT தனHK
தாேன |ரhபாடாக இNHகிறT. இேய4 ஒNேவைள சிPைவ மாி6திNHகலாO. அைத
ப-றி கவைல ேவhடாO. அQபg நடHகல. ஒNேவைள க_லைறயி_ ைவHகQபRS
இNHகலாேமா. கவைலேய ேவhடாO. அQபgnO நடHகவி_ைல.
நி?சயO க_லைறயி0 க_ தானாக |ரhgNHகாT. நிைறய ஆhகc
உதவியிNபாFகc. மைலயி0 ேமல இNHKOேபாT ஒ0LO ெசMய இயலாதவF எQபg
இlத க_லைறயி0 க_ைல eரRg இNHக |gnO. அவF ெபல[னமாக
இNlதிNQபாேர. அைத ப-றிய கவைலகc ேவhடாO. அவF க_ைல eரRg இNQபாF.
நடlதாF, எŽவளd •ரO? எனHK ெதாியாT. அைர ைமயி_ •ரO, அத-KOேமலா,
ஆணிகc கடாவQபRட பாதbகளி_ சீஷFகc வி`lதாFகேளா!
ேமPO ZRராZ iLகிறாF, “இெத_லாO பிர?சைனயாக இNHகிறT எ0L
நிைனHகிறீFகளா? இத_லாO ெபாிய பிர?சைனேய இ_ல. மிகQெபாிய பிர?சைன
எ0னெவ0றா_ இேய4 மாிHகேவ இ_ைல எ0L ெசா_வTதா0. சீஷFகc இNHKO
[Rg-K வlT அவF கைதவைர தRSகிறாF. அவFகc கதவினிட6தி-K வlதேபாT,
அவF எQபg ேதா0றியிNQபாF? அவNைடய சாய_ எQபg பRடதாக இNlதிNHKO?
மbகலாக இNlதிNHKO. வியF6T வglதிNHKO. விலாவி0 காயO மLபgnO
திறlதிNHகலாO. அவF காயQபRS இNHகலாO. அவF தைல இ0sO கjவQபட
வி_ைல. வியFைவ, தைல|g |jவTO காMlத இர6தO. ெநாhg ெநாhg
நடlதிNQபாF. அவF அவFகைள பாF6T, நா0, மாி6ேதாாி_ இNlT உயிF6ெதjேவ0
எ0L ெசா_uயிNlேதேன எ0றிNQபாF.”
ZRராZ ெசா_கிறாF, “இbK நடQபைத கவனிnbகc. அவF உயிேராS இNHகிறாF,
ஆமா. உயிF6ேத`lதாரா, இ_ைல. அவbக எ0ன ெசMதிNபாbக ெதாிnமா. ேபTN,
அவNHK நா-காuைய ேபாRgNQபா0. அlதிேரயா, தhணீ ெகாhS வlT
தlதிNQபா0, ேயாவா0, மN6Tவைர அைழ6திNQபா0. அவbக எ_லாNO,
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ஆhடவNHK ந0றி, இவF 4கமாகிவிRடாF, அ_லT 4கெப-L வNகிறாF இவF
உயிேராS இNHகிறாF எ0றிNQபாFகc. ஆனா அவbக ேவL எைதnO ெசா_லல,
ேதவsHK ந0றி இவF உயிேராS எjOப ேபாறாN0s ெசா_லல.’ அதனால பிuQe
ஏேதாெவாN வனாlதிர6Tல ெசா0னT நடHK0s நிைனHக ேவhடாO, eதிய
ஏ-பாRg_ ெசா0னT ேபால “ஒNநாc, எனHKO அவNைடய உயிF6ெதjlத சாீரO
ேபா0ற சாீரO கிைடHKO. ேநா ேதbHZ. ந0றி. எ0ேனாட சாீர6ைத நா0
ைவ6Tெகாcகிேற0. இேய4 அவேராட சாீர6ைத அவேர ைவ6THெகாcளRSO
எ0றாF.”
இQப, இTதா0 ZRரா‘0 கhேணாRடO. இைததா0 இbK அவF
ெசா_uயிNHகிறாF, இைத நாO அதிகO கவனிQபT இ_ைல: உயிேராS இNHகிறாF,
ஆமா. உயிF6ெதjlதாF. இ_ைல. இbக பிர?சைன எ0ன? அவF உயிேராS எjlதாF
எ0பைத சீஷFகc நOபாவிRடாF, eதிய ஏ-பாRS சைப உhடாகியிNHக எlதவித
வாMQeO இ_ைல. பிரசbகிHக எlத அg6தள|O இNHகாT. அவF உயிேராS
எjlதாF எ0பைத அவFகள வி4வாசிHக ேவhgயிNlதT. ம-ற ’வ0 ேகாRபாSகc
இைத ெசா_ல தவறிவிRடன.
தீFd: €?4 திணற_, இNதயO, விலா, ZRராZ விமFசனO. இ0sO பல விவாதbகc
இNHகிறT. பdusைடய கN6THகைள எ0ன ெசM[Fகc? யாHேகாபி0 சாRசிைய
எ0ன ெசM[Fகc? இbKcள KjேவாS சமரசமான நிைலயி_ இைத எQபg
இைணQ“Fகc? இதிuNlT ெபறQபSO ஒN |Hகிய தீFd இேய4 ேராமFகளா_
சிPைவயி_ அறியQபRடதினா_ தா0 மாி6தாF.
சாி, நா0 Dr. ேஹபFமசிடO ஹH Zகா0 பி_R e6தக6தி0
ஒN வாF6ைதைய விளHக ெசா0ேன0, :தி பாZஓவF QளாR” அதாவT இேய4dHK
சிPைவயி_ இNlதேபாT ேபாைத வZT ெகாS6T ெச6தவைரேபால ேதா0LO பg
ெசMதாFகc எ0ற கN6T. அத-K Dr. ேஹபFமசி0 பதிைல ேக`bகc:
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சாி, இதைன நாO 1965O ஆhg0 சிறlத வி-பைனயி_ இNlத
e6தக6ேதாS ஒQபிSOேபாT எ0ன ெசா_ேவாO, தி பாZ ஓவF பிளாR? அத0
ஆசிாியF இேய4 சிPைவயி_ மாிHகவி_ைல எ0L iLகிறாF.. அதாவT, அேநக-K
இைத நிைனவி_ இNHகாT, ஆனா அவF ெசா0னாF, இT எ0sைடய YகOதா0,
இTதா0 நடlT எ0L நா0 ெசா_லவி_ைல எ0கிறாF.” அTமRSம_ல அவF,
“ஒNேவைள இேய4 சிPைவயி_ மாிHகாம_ இNlதிNHகலாேம?
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

இவF, €?4 திணற_ எ0பத-K எதிராக ெசா_கிறாF. இNதயO காய6தி-K எதிராக
ெசா_கிறாF. இவF விலாவி_ K6தQபRடத-K எதிராக ெசா_கிறாF. இவF ZRராZ
விமFசன6தி-K எதிராக ெசா_கிறாF. அதனா_ இlத தி பாZ ஓவF பிளாR_
காணQபSO ேகாRபாSகைள விமFசகFகc ெபாிTO eறHகணிHகிறாFகc. உhைமயி_,
நிைறய விஷயbகளி_ வ_PனFகc ெசா_uயிNQபைத பாF6திNHகிேற0, அதாவT,
“இT எbக`ைடய ெசய_ அ_ல எ0L ெசா_uயிNHகிறாFகc, ஏ0னா |Hகியமான
விஷயO எ0ன0னா, இlத காாியbகைள 4லபமாக எS6Tெகாcள |gயாT.
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உhைமயா, உbக`HK ஒ0L ெசா_Pகிேற0. ேடவிR ZRராZ விமFசன6தி-K
பிறK 1835, ஆ_பFR Zகீ[Rசாி0 பிரபலாமான e6தகO வரலா-L இேய4ைவ Kறி6த
ேகcவிகc வlதT, 1840 பிறK எlத வ_PனFக`O 4வா0 ேகாRQபாRைட
ப-றிHெகாcள வி_ைல எ0L iLகிறாF. வரலா-L ாீதியாH பாFHKOேபாT,
ZRராZ விமFசனO மRSO இNlதT, e0ைந மRSO விRSவிRடா, ZRராZ
விமFசனO மRடேம இlத ’0 ேகாRபாRைட நிராகாிHக ைவ6தT.
நிக>?சிைய |த0|ைறயாக பாFQபவFகளா நீbகc, Dr. ேகாி
ேஹபFமZ இ0ைறHK ெபNOபாலான விமFசக வ_PனFகளா_ ஏ-LHெகாcளQபSO
இேய4ைவ Kறி6த 12 வரலா-L உhைமகைள விளHகி ெகாhS இNHகிறாF. இlத 12
உhைமகளி0 |Hகிய6TவO எ0னெவ0றா_ இைவதா0 இேய4வி0 ேம_
பாரOபாியமாக கிறிZதவFகc ெகாhgNHKO வி4வாச6தி-கான அZதிபாரO, இைத
இேய4 ெசமினாாி0 மHகc மLHகிறாFகc, எனேவ இதைனnO இேய4வி0
உயிF6ெதjதைல இ_ைல என விளHKO இய-ைகயி0 ேகாRபாSகைளnO இைவ
தகFHகிறT. நாO பாFHக இNHகிற அS6த உhைம ஆதாரO இேய4 அடHகO
பhணQபRடாF. இT ஏ0 அவசியமானதாக இNHகிறT? கவனிnbகc:
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

இQப, கிறிZதவFக`HK இேய4வி0 மரண|O
உயிF6ெதjதPO மிகdO |Hகியமானதாக இNHகிறT, பd_ ெசா_வT ேபால,
இTதா0 பிரதானமானT, அS6T எbக ேபாக ேபாகிேறாO?
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

இேய4 சிPைவயி_ மாி6தாF, இைத, தா0, த_€TO நமHK ெசா_PகிறாF. இத-K
அS6தT அவF, அடHகOப0னQபRடாF எ0L இNHகிறT.
இQப, இைத அேநகF ேகcவி ேகRபT கிைடயாT. இT ெபாTவாக நடHகிற சOபவO
தா0. மாி6தவFகc அடHகO பhணQபSகிறாFகc. eதிய ஏ-பாRg0 ஆவbகளி_
இNlT பாFHKO ேபாT அடHகO பhணQபSதu_ இNlT நாO எ0ன
க-LெகாcகிேறாO.
|தலாவதாக, இ0ைறHKO ெபNOபாலO விமFசகFகc பdu0 i-Lகைள
எS6Tெகாcவைத ேபால 4விேசஷ6ைத எS6TெகாcவT இ_ைல, இNlதாPO
இQேபாT நாO இlத நா0K 4விேசஷbக`O இேய4ைவ அடHகO பhணின க_லைற
காuயாக இNlதT எ0L ெசா_வT எS6TெகாcளலாO. ஆ_ைரR?
இத-K விமFசகFகளி0 பதி_, “ எனHK 4விேசஷbகைள பிgHகாT”.
இNlதாPO நO|ைடய கN6T, இரhடாவதாக, விமFசகNHK 4விேசஷbகc
பிgHகாT எ0பதனா_, 4விேசஷ6ைத விளHக அவசியமி_ைல எ0L இ_ைல.
உbக`HK ேவhgயT எ_லாO, இரhடாவT, ஆதாரO இேய4 ேவL எbேகேயா
அடHகO பhணQபRடாF. இTதா0 திறdேகா_ காாியO. அவF ேவL எbேகா அடHகO
பhணQபRடத-K ஆதாரO இNHகிறT. யாNO எS6TெகாhS ேபாகd_ைல. ஏ0?
ஆரOப கால6தி_ அவF அடHகO பhணQபRட இட6ைத ப-றிய ஆதாரbகc
ெசா_லQபடவி_ைல. அதனால உbக இ–டQபg, இQபg இNHகலாO,
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அQபgயிNHகலாO, எ0L ெசா_uயிNlதாPO அவி4வாசிH`KO இlத ேகcவி
இNlதT, அைதேயதா0 கிறிZதவFகளிட|O ேகRHகபSகிறT. 4விேசஷbகc
ெசா_வT ேபால அவF எbK அடHகO பhணQபRடாF எ0ற தகவ_ ேவL எbK
இNHகிறT.
€0றாவதாக. அேநகF இlத KறிQைப |0ைவHகிறாFகc ேயாேசQe ம-LO
நிHெகாேத|, இlத ெபயFகைளnO அடHகO பhணQபRட நிக>dகைள ேசFHகாம_
இNQபT கgனO ஏ0னா இவbக`O அTல |Hகிய பbK வகிHகிறாFகc. ஆனா
இவbக உhைமயான மனிதFகளாக இ_லாம_ இNlதிNlதா_ எத-காக
இவFக`ைடய ெபயFகc ேசFHகQபட ேவhSO? வி4வாசிHகிறவFகc உhைமயான
காாியbகைள ெசா_வாFகc எ0பTதா0 அF6த|cளதாக இNHகிறT.
அைத ெதாடFlT, ஆதிகால எj6THகc இNHகிறT. சாி, இைத ஏ-கனேவ
ெசா_uயிNHகிேறாO – அறிHைககc. 1 ெகாாிlதியF 15. நிைனவிNHகRSO, €0L
ேஹாRg – பி0e, பி0e, பி0e எ0ற வாF6ைத. பd_ ெசா_கிறாF, “அவF
ேவதவாHகியbகளி0 பg நO பாவbக`Hகாக மாி6T, பி0e அடHகO பhணQபRS
பி0e, உயிேராS எjlT,பி0e அவF தாிசனமானாF.” இQப, இlத ஆதிகால |ைறQபg
பாFHKOேபாT, பduனா_ ெசா_லQபடாத, பdPHK |lைதய எj6THகc. ஒNவF
மாி6T, அடHகO பhணQபRS, உயிேராS எjlT, தாிசனமானாO, மிகQெபாிய
தாHகO உ0காKO, இறbகினவேர ஏறினவராகdO இNHகிறாேர. பdPO இbK
அடHகO பhணQபSத_ சOபவி6தT எ0கிறாF, ஆனா அவF அைத தாhg சிலவ-ைற
ெசா_கிறாF. அைத நாO காuயான க_லைறயி_ பாFHகலாO. ஆனா இbக 1
ெகாாிlதியF 15 iLகிறT, “அடHகOபhணQபRடாF” இத-K |lைதய ஆதாரbக`O
இNHக6தா0 ெசMகிறT.
விவாத6தி-K சிறlத இ0ெனாN பKதி அQேபாZதலF 13:29. ஏ0? ஏ0னா சில
விமFசக வ_PனFகc இத-K ஒQeெகாcகிறாFகc, நா0 |0e ெசா0னTேபால,
அQேபாZதலF 13 சிL சிL அறிHைககைள உcளடHகி உcளT – விளHகQபSO
இைறயிய_ i-Lகc. அதி_ அQேபாZதலF 13:29_ இlத பKதியானT அவF
அடHகOபhணQபRடாF எ0L iLகிறT. இரhS பKதிகc இNHகிறT, இரhS
ஆதிகால எj6Tகளி0 விவாதbகc. 4விேசஷbகc இNHகறT. ேயாேசQe ம-LO
நிHெகாேத|dHK எதிரான ஆதாரbகc இ_ைல, அS6T 1 ெகாாிlதியF 15,
அQேபாZதலF 13, ேமPO இLதியாக, அவF எNசேலமி_ அடHகO பhணQபடாம_
இNlதிNlதா_ அbேக அவNைடய அடHக6ைத ப-றி பிரகடனO ெசMவதி_ அF6தO
இNlதிNHகாT. ஏ0னா உலக6திேலய அlத இட6தி_ தா0 மLQe ெதாிவிHகQபRS
இNHகேவhSO. அவbகேள சாீர6ைத எS6TெகாhS இ_ைல எ0றிNHகலாO. அவF
அbேக இ_ைல, அவF கைத |glதT.” எNசேலO தா0 இLதி இடமாக இNlதT.
அதனால அடHகO பhணQபRடைத ப-றி 4விேசஷbக`O பdPO ெசா_Pகிற
காாியbக`O ஆதிகால ஆவணbக`O |-றிPO உhைம எ0பைத நி—பிHக அைர
டச0 ஆதாரbகc நOமிடO இNHகிறT.
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நாO பாFHக இNHகிற அS6த உhைம காuயான க_லைற.
இTdO, iட, வரலா-L உhைமதா0 இT ஒN ேகcவிைய |0ைவHகிறT:
இேய4வி0 சாீர6தி-K எ0ன ஆனT? Dr. ேஹபFமZ விளHKகிறாF.
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

ஒேக. அS6த பgHK கடlT ெச_லலாO. அவF மாி6தாF.
அடHகO பhணQபRடாF. க_லைறயி_ எ0ன நடlதT? சாி, கிறிZதவFகc
ெசா_கிறாFகc அவF உயிF6ேத`lதா_, ஆனா_ அடHக6தி-KO
உயிF6ெதjதPHKO இைடயி_ க_லைற காuயானT எ0L ெசா_லQபRS
இNHகிறT. இேய4 அைத அQபgேய விRSவிRS ெச0LவிRடாF. இைத நOeவத-K
ஏதாவT காரணbகc இNHகிறதா? இbகdO, ஒN விஷய6ைத |0ைவHக
விNOeகிேற0, நா0K 4விேசஷbகளிPO காuயான க_லைற பதிdெசMயQபRS
இNHகிறT. இQப விமFசகFகc எ0ன ெசா_றாbக, “நாbக ெசா0ேனாமி_ல,
எbக`HK 4விேசஷO பிgHகாT.”
Dr. Nfhp N`gh;kh];:

காuயான க_லைறைய Kறி6த ஆதிகால 4விேசஷக பதிdகைள ஆதாிHக ஏதாவT
இNHகிறT? உbக`HK நா மிகQெபாிய €0L ஆதாரbகைள இQேபாT ெசா_ல
விNOeகிேற0.
|தலாவதாக, காuயான க_லைற |தu_ கhணார கhட சாRசி ெபhகc. ஏ0 இT
|HகியமானT? ஏ0னா கRSகைதகைள உhடாHக விNOபினா_ – நிைனவிNHகRSO
நO|ைடய மhேட மாFனிb KவாFடF கN6TQபg – நீbக ஒN காாிய6ைத உNவாHகி
ெசா_ல0s0னா, அதாவT ஆதிகாலbகளி_ கிறிZதவFகc ஒN காாிய6ைத ெசா_ல
ேவhSO எ0L விNOபினா_, ெபhகைள |த_ சாRசிகளாக நிL6தி இNHக
மாRடாFகc. ஏ0? ஏ0னா |த_ v-றாhg_ ெபhகc நியாய சbக6தி-K |0பாக
அsமதிHகQபட வி_ைல. அவFகc உhைமைய ெசா_வாFகc எ0ற நOபிHைக
அவFக`HK இNlதT இ_ைல. அQபgதா0 அவFகc கNதQபRடாFகc. அவbகளால
சாRசியிட |gயாT. அதனால நியாய சbக6தி-K |0e நி-க |gயாதவFகளி0
ேப?ைச ஏ0 ேகRக ேவhSO? அதாவT Kழlைதகைள உbக`ைடய |Hகிய
சாRசியாக நிL6Tவத-K ஒQபாக இNHகிறT. ஏ0 அQபg ெசா_ேற0னா, “அவbகதா
பாF6தT. க_லைற காuயாக இNHK. அlத ெபh அவைர பாF6தா_, இNlதாPO,
அbக, |த_ல அlத ெபh காuயான க_லைறையதா0 பாFHகிறாc, சாியா?
இரhடாவT கரணO: YதFகc க_லைற காuயாக இNQபைத வி4வாசி6தாFகc. சாி,
வரலா-றி_ ஒN உhைம இNHகிறT, வரலா-றி_ ஒNவிதO இNHகிறT,அதாவT, ஒN
விமFசகF ஒN காாிய6ைத ஒQeெகாhடா_, அT அதிகபRசO உhைமயாக6தா0
இNHKO. ஒNவைர எதிF6T நி0L இவ0 இQபg பRடவ0 அவ0 அQபgபRடவ0
இT தவL அT தவL எ0L பல காரணbகைள |0ைவ6தாPO, அவ0 ைதாியமான
நபராக இNlதாPO, நி?சயO ைதாியமாக, எதிF6T நி-க வாMQe இNHகிறT.
சீஷFக`O க_லைற காuயாக இNHHாியT எ0றனF. இQப, அவFகc சீஷFகcதா0
சாீர6ைத திNgயதாக நிைன6தாFகc, உhைமயி_ எlத விமFசகFக`O, 200
ஆhSக`HK ேம_ இlத காாிய6ைத நி—பிHக |gயவி_ைல ஏ0னா ெபாMயFகc
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இர6த சாRசியாக மாிHக மாRடாFகc; சீஷFக`ைடய மா-ற6ைதnO அவFக`ைடய
திடமான வி4வாச6ைதnO உbகc விவாிHகேவ |gயாT. சாீர6ைத திNgவிRS ேபாM
ெசா_uயிNlதா_, யாHேகாைப Kறி6T விளHகO ெகாSHக |gயாேத; பdu0
மா-ற6தி-K அF6தO இNlதிNHகாT. இlத காாியbகc எ_லாO மிகQெபாிய
பி0னணிைய ெகாhS இNHகிறT. ஆனா இbக மீதமிNlதT எ0ன? சீஷFகc
சாீர6ைத திNg ெச0றிNlதா_, YதFகc ெசா_வT ேபால இNlதா_, அlத ேகாRபாS
எlத அF6த6ைதnO ெகாSHகாT, இbக காuயான க_லைற இNHகிறT. இbக Yத
தைலவFகc எைதயாவT ெசா_u வாைய அைடHக |யPகிறாFகc... ஏதாவT
விளHகO ெகாS6T தQபிHக நிைனHகிறாFகc: சாீரO காணவி_ைல எ0கிறாFகc.
€0றாவT விவாதO. ெகா‹சO |0னால நா0 ெசா0ன ஆதிகால எj6தHகc – 1
ெகாாிlதியF 15. பdu0 பRgய_, இbகnO, அவF: நO பாவbக`Hகாக மாி6தாF,
அடHகOபhணQபRடாF, உயிேராெடjlதாF, தாிசனமானாF. சாி, ஒNநபF மாி6T,
அடHகOபhணQபRS, உயிேராS எjlT, தாிசனமாகிறாF, எ0றா_ எ0ன? அlத
சாீரO அbக இ_ைல எ0L அF6தO. இறbகி ெச0றT மீhSO ஏறி வlதிNHகிறT.
இத-K வPவான ஆதாரbகc இNHகிறT.... 1 ெகாாிlதியF 15_ அடHகO
பhணQபRடத-கான அறிHைகnO அத-K அS6த பgைய உLதிபS6TO வாHகிய|O
இNHகிறT, க_லைற காuயாக இNlதT.
இைத ம-ற ஆவணbகளி_ இNlTO ெபற |gnO, அைதnO ெசா_uயிNHகிேற0.
ேமPO, எNசேலO – அடHக6ைத ேபால தா0. எNசேலO தா0 காuயான க_லைறைய
ப-றி ெசா_லHigய ஒேர இடO ஏ0னா சிலF ெசா_Pவாbக, “ஏ, இ_ல, க_லைற
காuயா இ_ல” அQபgபRடவbக இbக வlT பாF6தா ந_லா இNHKO.
அQேபாZதலF 13:29, இ0ெனாN ஆரOப கால6தி0 பKதி, iLகிறT அவF
அடHகQபhணQபRடாF அlத க_லைற காuயாக இNlதT. இbக இ0sO சில
ஆதாரbகc இNHகிறT இNlதாPO ெபhகளி0 சாRசி எனHK பிgHKO, YதFகc
காuயான க_லைறைய ஒQeHெகாhடTO எனHK பிgHKO, ேமPO பd_ 1
ெகாாிlதியF 15_ ெசா_uய அறிHைகnO எனHK பிgHKO. இT €0LO கgனமான
KறிQeகcதா0, இNlதாPO, 4விேசஷbகc ெசா_Pகிறபg, காuயான க_லைறைய
Kறி6T பல உhைமயான தகவ_கc நிைறய இNHகிறT.”
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சாி, இ0ைறHK இேய4ைவ Kறி6த €0L வரலா-L

உhைமகைள பாF6திNHகிேறாO – |தலாவT, அவF சிPைவயி_ தா0 மாி6தாF.
இரhடாவT, அடHகO பhணQபRடாF, €0றாவT, அவNைடய க_லைற காuயாக
இNlதT. அS6த வாரO இேய4 மாி6T அடHகOபhணQபRடைத பாF6த சீஷFகc
அேத இேய4 தbக`HK காRசியளி6தாF எ0L நOபினாFகc எ0பைத பாFHக
இNHகிேறாO. இlத உhைமHK எ0ன ஆதாரO? Kjவி-K உhடான பிரOைமயா?
தாிசனமா? அ_லT இேய4தா0 அவFக`HK ேதா0றினாரா? அS6த வாரO இlத
ேகcவிக`Hகான விைடகைள பாFHகலாO. ஆனா இQேபாT Dr. ேஹபFமZ
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இ0ைறHK நாO பாF6தைவகளி_ |Hகியமானைவகைள 4NHகமாக ெசா_ல
இNHகிறாF.
இைத ெகாhS நாO எ0ன ெசMய ேபாகிேறாO? |தலாவT,
நா0 ெசா0ேன0, விமFசகFகc உbக`HK ஒNசில உhைமகைள ெகாSHக iSO.
அத-K நா0, “இNHகRSO. எ0னிடO ப0னிரhS இNHகிறT எ0ேற0.”
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

ப0னிரhS ெராOப அதிகO எ0L நிைனHகிறவFகc – எ0ைன நOebகc, ெவK சில
எj6தாளFகc தா0 இதைன பய0பS6TகிறாFகc – இlத நா0K மRSேம ேபாTO.
ேமPO நா0 ெசா0னTேபால அgQபைடயான காாியbகேள யாF மறி6தேதா
அவFதா0 உயிேராS எjOபினாF எ0பைத ெவளிபS6TகிறT. இlத இரhS
நிக>dக`HK இைடயி_ அடHகO பhணQபSதPO காuயான க_லைறnO
இNHகிறT. இைவ இரhைடnO நOeவத-K அைர டச0 ஆதாரbகc எ0னிடO
இNHகிறT.
இTவைரHKO நாம பாFHகாத காாியO அவF காRசியளி6T தாிசனமானTதா0, இTdO
|Hகியமான ஆதாரமாக இNHகிறT. அத-K காரணO, விமFசகFகளி0 ச|தாய6தினF
சீஷFகc தாbகc உயிF6ெதjlத இேய4ைவ பாF6ததாக வி4வாசி6தனF எ0பைத
ஏ-Lெகாcள ஆFவO காRSகிறாFகc, இTதா0 உயிF6ெதjதPHK மிகQெபாிய
ஆதாரமாக கNதQபSகிறT.

****
எbக`ைடய ெதாைலHகாRசி நிக>சிகைள காண
இலவச ஜா0 அ0ெகFெபFH நிக>?சி ஆQைப பதிவிறHகO ெசMதிSbகc.
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