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வரலா-றி0 இேய4 வி4வாச6தி0 இஎ4தானா? – நிக>?சி 6
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. கடlத சில வாரbகளாக Dr. ேகாி ேஹபFமZ
இ0ைறHK விமFசக வ_PனFகc இேய4ைவ ப-றி ஏ-LHெகாc`O 12 வரலா-L
ஆதாரbகைள Kறி6T பதிd ெசMT வNகிறாF. அவF இ0sO ெகாzசO விளHகி
ெசா_u இlத நா0K உhைமகைள ம-LO eாிlTெகாhடா_ ேபாTமானT எ0றாF,
இைவ வPவான ஆதாரbகளாக இNHகிறT, பாரOபாிய வி4வாச6தி0 அg6தளO
இேய4ைவ Kறி6த கhேணாRட6தி-K உகlத வரலா-L ஆதாரமாKO. இ0ைறHK
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:
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இேய4வி0 வா>ைகைய Kறி6த மிகdO எதிரானT எ0ற கN6ைத பாFHக
இNHகிேறாO – தமT சீஷFக`HK அவF காRசியளி6தT. இlத ஆதாரOதா0 Dr.
ேஹபFமைச அவF மிகிbக0 மாநில ப_கைலகழக6தி_ இைறநOபிHைக இ_லாம_ Ph.
D பRடபgQபி0ேபாT கிறிZTைவ ஏ-Lெகாc`Oபg ெசMதT. கவனிnbகc:
கடlத வாரO ஒ0ைற ெசா_POேபாT நாsO 10
இைறநOபிHைக இ_லாதவனாக கிறிZதவFகளி0 நOபிHைகயி0 பRgயைல KைறHக
ைவ6திட •ய0றளவி-K விவாதி6திSேவ0. எ0ன ெசா_ேவ0னா, “ உbக`HK
இைத ப-றி ெதாியாT, மPO, உbகளால ெதாிlTெகாcளdO •gயாT, உbகளால
இைதெய_லாO ெதாிlTெகாcள •gயாT. ஆனா சில உhைமகைள எ0ைன உைறய
ெசMதT. அதனால எ0ேனாட சிlதாlத பgQைப ேம-ெகாhடா0 மிHகிbக0 மாநில
ப_கைலகழக6தி_ பg6ேத0 அTdO எனT பாடO கிறிZTவி0 உயிF6ெதjத_.
மிகிbக0 மாநில ப_கைல கழகO ஆFதடHZசி-K ெபயF ேபானT கிைடயாT.
அbகிNlத சில ேபராசிாியFகc நா0 ெசா0னைத ேகRS எlதவித உணFdகைளnO
ெவளிபS6தவி_ைல, ஆனா மாறாக, “பரவாயி_ல. ேவதாகம6தி_ இT சOபவி6தT
எ0L ெசா_லQபSவதா_ இQபg ெசா_ல ேவhடாO எ0றனF.”எனHK அQபg
ெசா_வதி_ உட0பாS இ_ைல ஏ0னா அT எ0ேனாட கN6T கிைடயாT. அதனா_
எ_லாவ-றி-KO ேமலான நிக>ைவ ப-றிய ஆதாரbகைள பாFHக Tவbகிேன0,
இேய4 காRசியளி6தாF எ0ற உhைம.
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;

இQப, இT நமHK எQபg ெதாிnO? அவNைடய தாிசன6ைத பாFHக •0, எ_லாNO
ஒQeHெகாc`கிற ஒN பKதிைய ெசா_u TவbKO பgயாக விNOeகிேற0.
ெரஜினா_R e_லF ெசா_கிறாF, “இT eதிய ஏ-பாRg_ மLHக•gயாத சOபவமாKO.
சீஷFகளாவT தாbகc உயிF6ெதjlத இேய4ைவ தா0 பாF6ததாக நOபினாFகc.”
அlத உhைம எத-காக? ஏ0னா ஒNவF ஒN உhைமHகாக த0sைடய ஜீவைனnO
ெகாSHக •0வNவத-K , காரணO – அைத மLQபி_லாம_ ஒQeெகாcவதினா_ தா0;
அவbக கிேரேநg_ இNlT KதிQபT ப0றT; அT இரhடாO உலக ேபாாி0 கமிகாசி
விமான ஓRgகைள ேபால இNHகலாO; அT இZலாமிய த-ெகாைல பைடைய ேபால
இNHகலாO; ஜிO ேஜா0சி0 சீடFகைள ேபால இNHகலாO; ேடவிR ேகாேரZ சீடFகc;
அ_லT தbகc வா>ைவ மாMlT ெகாcள ேவhSO எ0L நிைன6T அ„னகேல
விஷய6ைத சாQபிRS விjlT இறlதிSO ேபா0றவFகைள ேபால இNHகலாO. இTல
கவனிHக ேவhgய காாியO எ0ன? இTல சில விஷயbகைள நOமா_ eாிlTெகாcள
•gயாT, ஆனா •gவாக எ0ன ெசா_கிறாFகc எ0றா_: அவFகc எத-காக
மாிHகிறாFகc எ0L அவFக`HK ெதாிnO. ேவL எlத விளHக•O இ_ைல.
அவbக`HK UFO வFறாbக0s நOபிHைக இNlதT. அlத ெசய_க`HK பி0னா_
UFO இNlதT0s அவbக நOபினாbக. தbக`ைடய நாRSHகாக மாிQபT
தKதியானT எ0L நிைன6தாFகc. தbக`ைடய சி6தாlதbகைள நOபினாFகc,
அbகிNlத கOமிYனிச நிைல, தKதியானT எ0L நிைன6தாFகc. சீஷFக`HKO இT
ெபாNlTO. இத-கான ஒேர விளHகO அவFகc இேய4 மாி6ேதாாி_ இNlT
உயிF6தாF எ0பைத வி4வாசி6தாFகc. Nட_Q e_Rேம0 1940 தனT கN6தரbK
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கRSைரயான, eதிய ஏ-பாSO கRSHகைதnO எ0பதி_, ெசா_PகிறாF, ெவளியி_
உcள வரலா-றாளF ஒ0ைற மRSOதா0 ெசா_ல •gnO. “ஆதிகால கிறிZதவFகc
உயிF6ெதjlத இேய4ைவ கhடதாக நOபினாFகc.” நா0 உbக`HK
ெசா_Pகிேற0, இlத உhைம உbகளிடO இNlதா_. திறdேகா_ உbககிRடதா0
இNHகிறT. ம-ற அைன6TO இேய4 காRசியளி6தT வைர ேநF6தியாம
அைமQபRgNHKO.
அS6T, நீbக ஒNேவைள ேகRகலாO, “நீbக ெசா_றபg
சீஷFகc இேய4ைவ கhடதாக வி4வாசி6தாFகc எ0பைத ஏ-Lெகாcகிேற0,
இNlதாPO இT எQபg வlதT :இேய4ைவ கhடதாக ஏ0 நிைன6தாFகc,
அவைர6தா0 அவFகc பாF6தாFகளா? ஒN நா6திகனாக, Dr. ேஹபFமZ இlத
ேகcவியினா_ தனHKcேள ேபாராgன காலO உbக. அவF கhடறிlதைத இbK
ெசா_கிறாF.
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சாி, நா0 ெசா0னT ேபால, இைத ேகRSெகாhgNHகிற
பலNHK உhடாகிற க-பைன இTதா0, “ நாேன அைத உbக`HK ெசா_ேற0.
சீஷFகc இேய4ைவ பாF6ததாக நOபினாFகc. தாbகc பாF6ததாக நிைன6தாFகc
எ0பT எQபg அவFகc பாF6தாFகc எ0L மாறினT?
Dr. Nfhp N`gh;kh];:

இைத உbக`HK 4NHகமாக ெசா_Pகிேற0 எ0sைடய உதாரண6தி0 ‰லO
ெசா_ல விNOeவைத ெசா_Pகிேற0. அவFகc உயிேராS எjlத இேய4ைவ தா0
பாF6தாFகc எ0பத-K 2 •Hகிய காரணbகc இNHகிறT. நா0 உbக`HK ெசா0ன
ஆL உhைமக`O அத-K •0e நா0 கhட ஆதாரbக`O, ஒN உhைமைய எனHK
ெசா_கிறT, •தாவதாக, இய-ைகயி0 ேகாRபாSகc அbK ேவைல ெசMயல.
உயிF6ெதjlத இேய4ைவ6தா0 பாF6ேதாO எ0L அவFகc நOபினாFகc. ஆனா_
சிலF அவbக`HK பிரOைம உhடானT எ0கி0றனF. நாbக பாF6ேதாO, இlத
ஒNசில உhைமகைள ைவ6T பாFHKOேபாேத, மிரOைம எ0பத-K அbK
இடமி_ைல. அQப, ஒNபHகO அவFகc உயிF6ெதjlத இேய4ைவ பாF6ததாக
நிைன6தாFகc. ஒNேவைள எ0ற வாF6ைதைய ஜனbகc அதிகமாக
பய0பS6TவாFகc. அத_லாO ேவைல ெசMயவி_ைல. இய-ைகயி0 ேகாRபாS
ேதா-LQேபானT. அத-K காரணO, அவFகc இேய4ைவ பாF6ததாக நOபினாFகc
எ0ற பதO இேய4ைவ பாF6தாFகc எ0L மாறியத-K இரhடாவT காரணO
அவFகc அவைர பாF6தாFகc எ0பைத நிNபிHKOவிதமான பல ஆதாரbகைள அlத
ஆL உhைமக`O ெகாhS இNHகிறT அவைர அவFகc பாF6தாFகc- அதனா_;
அவFகc வா>Hைகேய மாறியT. இTதா0 அவFக`ைடய பிரசbகேம. எQபg பd_
இTல இைணlதாF? எQபg யாHேகாe இTல இைணlதாF? அவbக எ_லாNO தாbகc
பாF6தைத ஒQeெகாhடாFகc.
சாி, இைத நீbகc eாிlTெகாc`Oபg உbக`HK ஒN கைதைய ெசா_Pகிேற0. ம-ற
மாFHகbகளி_ இ_லாத எ0னT இlத கிறிZதவ6தி_ இNHகிறT? ஜிO ேஜா0Z
சீடFகc அவFதா0 ேமசியா எ0L நOபினாFகc. அவbக ெசா0னT தவL. ேடவிR
ெகாேரஷுO, அQபgதா0. ேக_ – பாைப ேசFlத மHகc – UFO தbக`Hகாக6தா0
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வNகிறT எ0L நOபினாFகc. நOபிHைககளி_ யாN ேவhSமானாPO தவL
ெசMதிடலாO.
சீஷFகளிடO காணQபRட வி6தியாசமான ஒ0ைற ப-றி ெசா_Pகிேற0. அவF
இேய4தா0 ேமசியா அவF மாி6ேதாாி_ இNlT உயிF6தாF எ0L ெவLமேன ெசா_ல
வி_ைல. அவbக ைமய ெபாNc எ0ன0னா, “நாbக அவைர பாF6ேதாO” பd_
ெசா_கிறாF, “கிறிZT ஒNேவைள மரண6தி_ இNlT உயிF6ெதழாதிNlதா_,”
தாிசனமான6ைத பாF6தவFகளி0 பRgயைல ெகாS6த பிறK (1 ெகாாிlதியF 15),
அQபg இ_லாவிRடா_ நO வி4வாசO விNதா எ0கிறாF.”
சாி, இT ஒN ெபாTவான அsபவO ேபால இNHகலாO, சாி, காM கைடயில காMகறி
வாbKகிேறாO. நா காMகறி கைடHK வlதேபாT ேந-L இரd உbகைள பாF6T
ேபசியிNlதா எ0ன ேபசிேனாO எ0L ஞாபகO இNHKO, “நிைனவிNHகா, நாம பசள
கீைரைய ப-றி ேபசிேனாேம?” இQப, நO•ைடய நhபFகc நிைறய ேபF அlத
கைடயி_ இNHக நாம எ_லாF கிRடnO ஒேர ேநர6தி_ ேபாM பசீRS இNlதா அதாவT
ஒN6தைர ஒN இட6தி_ பாFHக, அQபறO இரhS ேபF, ஒN இட6தி_ நா0 மRSO;
இ0ெனாN இட6தி_, அbக ஐlT ேபF இNQபாbக. இைத இ0sO ெதளிவா eாியற
மாதிாி ெசா0ன`0னா, ஒேர ேநர6தி_ காMகறி கைடயி_ பதிேனாN ப0னிரhS ேபF
உbகைள பாFHகிறாFகc. சாி, இQபg இNlதா நி?சயOநீbக யாFகிRடnO ேபாM, “ஆ,
நீbக எ0ன ேந-L இரd பாFHகல0s ெசா_ல மாR•bக” – KறிQபா உbகiட உbக
அNகி_ இNHகிற நபF உbககிRட ேந-L உbகைள நா0 காMகறி கைடயி_ பாF6ேத0
எ0றா_ மLQe ெசா_ல •gயாT. தனியாகேவா, இரhS ‰0றாகேவா,
K`வினராகேவா உbகைள பாF6திNQபாFகc.
சீஷFகc இைத மRSO அறிHைக ெசMதிடவி_ைல, “ அவFதா0 ேதவsைடய Kமார0
எ0பைத வி4வாசிHகிேற0. அைத அவைர உயிேராS எjQபினT ‰லO ேதவsO
உLதி ெசMதாF என நOeகிேற0. அவF உயிF6ெதjlதாF எ0L நOeகிேற0.” இlத
சில அறிHைககc ம-றவFகc ெசா_கிற காாியbகைள விட அதிக வி6தியாசமானT
ஒ0Lமி_ைல எ0பT ேபால ேதா0றிடலாO. ஆனா_ சீஷFகc இதி_ சிலவ-ைற
ேசF6திNHகிறாFகc. “ நா0 கhேட0. நா0 ெதாRேட0. இT தனிநபாி0
அsபவbகc. நீF ெவளிQபRடேபாT, நா அதிF?சி அைடlேத0. ஆனா_ நீbக
ெதா0றினேபாT, “ 4விேசஷbகc ெசா_கிறT, “அவF eசி6தாF. நடlதாF. கைரயி_
உணd சைம6தாF.” அதாவT, சாதாரண ேவைலகைள ெசMTெகாhS இNlதாF.
அதாவT காMகறி கைட அsபவO ேபால.
சாி, காMகறிHகைடயி_ •த_ல தனியா ஒN6தர பாFHகிேறாO அQபறO இரhS ேபF
அQபறO ஐlT ேபF அQபறO ப6T எ0L இLதியாக பd_ ெசா_றமாதிாி, ஒேர
ேநர6தி_ ஐlvL இNlதா எQபg இNHKO. சாி. ஒN காMகறி கைடயில இQபg
நடHகாT, எ0ன ெசா_ல வFேர0னா, நீbக ஒN6தைர பாFHKOேபாT, அவbகள ஒN
iRட6தி-K நSவி_ பாF6தாPO நிைனவிNHKO. ஆனா உbகேளாட அடHக
ஆராதைனயி_ ேபான வாரOதா0 பbK எS6ேத0 எ0றா_? ேபான வாரO உbக
அடHக ஆராதைனHK நா0 வlதிNlேத0 ஆனா உbகைள இ0ைறHK இரd காMகறி
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பாFHகிேற0னா எQபg இNHKO, எ0ேனாட இNHகிற எ_லாNேம உbகைள
பாFHகிறாbக0s, இNlதா? உbகைளதா0 பாF6ேதாO எ0L ஆதாரமாக எ6தைன
ேபைர சாRசிHK நிL6தsO? அதிகமாக இNlதா வPவா இNHKO. ஒ0ைற விட
இரhS சாRசிகc ந_லT. எ_லாவிதமாக காாியbகைள ெசா_ல •-பSேவாO. ஆனா
இைத கவனிbக, இரhS காாிய6Tல எனHK உட0பாS இNHகலாO. நா ெபRgயில
சடல6ைத பாF6ேத0. நா நீbக ெச6TேபானேபாT உbக அNகி_ வlதிNHகிேற0
உbகள ெதாRS iட பாF6திNHேக0. இQப உbகைள காMகறி கைடயில பாFHகிேற0,
எQபg இைத விளHகி ெசா_றT0s eாியல, ஆனா இT உhைமயி_ வியQபான
நிக>dதா0: நீbக உணdகைள வாbKவைத பாF6ேத0. நடHகிறைத பாF6ேத0,
ேப4றைதnO பாF6ேத0.
எ0ன ெசா_ேற0னா, சீஷFகcஎlதவித அF6த•O இ_லாம இேய4ைவ நOeகிேற0s
ெசா_லலா, அவbக உhைமயி_, இேய4ைவ பாF6ேதாOs ெசா_றாbக.
எQபgயாவT நாம, நாbக பாF6ேதாO எ0ற காாிய6ைத நாO ேநFைமயாக
ஏ-Lெகாcள ேவhSO. tவிZ ெசா0னT ேபால, உயிF6ெதjத_ எ0பT
அதிசயமான ஒN நிக>dதா0. நடlதாF ேபசினாF உணd சைம6தாF எ0L இNHகிறT,
இெத_லாO உயிேராS இNlதா சாதாரணாமா நடHகிற விஷயbகcதா0. காMகறி கைட
நிக>dO சாதானமானTதா0. ேபான வாரO உbகைள பாF6ேத0; இ0ைறHK
உbகைள காMகறி கைடயில பாFHகிேற0. உbக`HK ெதயFnமா? அைத எ0ேனாட
வா>நாc •jவTO நா0 மறHகேவ மாRேட0. எனHK சlேதகO வNOேபாெத_லாO,
எ0 நhபFகளிடO ேபாேவ0 அவbக`O, நாbக`O, உ0ேனாடதா அQப இNlேதாO
எ0பாFகc. நாbக`O பாF6ேதாO எ0பாFகc.” இைததா0 இbK பாFHகிேறாO எ0L
நிைனHகிேற0. ஆமா, சீஷFகc வி4வாசி6தாFகc. இேய4 உயிேராS எjlதாF
எ0பைத நOபினாFகc. அவFதா0 ேமசியா எ0பைத நOபினாFகc. அத-KO அQபாF
பRS, ம-ற யாNHKO இ_லாத ஒN பிgமானO அவFக`HK இNHகிறT: உ0ைன
காMகறி கைடயி_ பாF6ேத0” எ_லாNO ேசFlT உbகைள பாF6ேதாேம.” எ0sைடய
வி4வாசO உbகைள காMகறி கைடயி_ பாF6தைத சாFlT இNlதாF, அT ZதிரமானT
எ0L நOeகிேற0. சீஷFகc பரவசமாக இNlதத-KO அவைர பாF6ததாக
வி4வாசி6தத-KO இTதா0 மிகQெபாிய காரணO எ0L எனHK ேதா0LகிறT.
சாி, 250 வNடbக`HK •0பாக அ-eதbகைள Kறி6த ஒN
பிரபலமான கRSைரயி_, ேடவிR ஹிYO ெசா_கிறாF ஜனbகc அ-eதbகைள
ஏ-Lெகாcளாதத-K காரணO, “அத-கான ஆதாரbகc எ_லாO அlத நிக>dகைள
ேமOமS6தி காRSகிறT.” அதாவT, நாO அைனவFHKO உcள அsபவ6தி0பg
இTவைரHK மாி6த யாNO உயிேராS வlததாக நாம பாF6ததி_ைல அதனா_ அT
நடHகாT0s ெதாிnO. ஆனா இlத eதிய ஆதாரO எQபg நO மனைத மா-றிHெகாcள
ெசMதT? இT இேய4வி0 சீஷFக`HK மRSO அsமதிHகQபRட eதிய காாியமா? Dr.
ேகாி ேஹபFமZ ஆமாO எ0கிறாF. கவனிnbகc:
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சில நிமிடbக`HK •0e காMகறிHகைட உதாரன6ைத ப-றி
ெசா0ேன0, அதாவT, அதாவT காMகறி கைடயி_ உbகைள பாF6ேத0 எ0ற அlத
Dr. Nfhp N`gh;kh]:;
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காRசி எளிதி_ eாிlTெகாcள igயதாக இNHKO. அதாவT, எ0ேனாட நhபF இlத
உதாரண6ைத பய0பS6தினாF, அTல இ0sO ெகாzசO வி6தியாசO அதாவT, விதO
ெகாzசO மாறியிNlதT: ஒN மனிதsைடய அடHக6தி-K ேபான வாரO நா0
ேபாயிRS வlதிNHக, இlத வாரO அவேராட பய0 வlT, ேந-L இரd அQபாைவ
பாF6ேத0 எ0றா_ எQபg இNHKO.
எ0ேனாட •த_ கN6T இTதா0, “அQபgயா, சாி! ஆ_ைரR, இQப அவ0 எ0ைன
சOமதிHக ைவHகலாO, “ேஹ, கவனி, உhைமயா ெசா_ேற0.”
இQப எனHK அT விளbக ஆரOபிHKT – இbக நடQபைத கவனிbக. அவ0 இைத
உhைமயாM நOeகிறா0. சீஷFக`O அQபgதா0 இNlதாbக. அவ0 இைத
உhைமயி_ வி4வாசி6தா0. நா ேயாசி6ேத0, இT இ0sO ெகாzசO சிHகல
இNlதிNHKேமா. அவsHK ஒNேவைள மன பிரOைம உhடாகியிNHகலாO. ஆனா
இT மன பிரOைம அ_ல எ0பைத எ0னா_ பல காரணbகைள ெசா_ல •gnO.
இLதியாக, ஒNேவைள, நா0 ேபசிHெகாhS இNHKOேபாT, அbக அவbக அQபா
வNகிறாF. உhைமய ெசா0னா, சில காாியbகc சமநிைலகைள Kறி6T நா0
விவாதிQபT, உhS, அT எQபdO நடHகிற விஷயOதா0. இQப, எ0ேனாட கN6T
இTதா0. ேடவிR ஹிYO விவாதி6த ஒN காாியO அதாவT 250 ஆhSக`HK •0e,
ெபாTவாக இய-ைகயி0 விதிQபg, உதாரணாமாக, மாி6தா0 எjவதி_ைல எ0L
ெசா_லQபRடT. நா எ0ன ெசா_ேற0னா சில ’>நிைலகளி_, அதிசயbகc நடHKO
எ0பைத ஒQeெகாcள ேவhSO. அ_லT ேவL சில ேநர6தி_, இவF மரண6தி_
இNlT உயிF6தாF எ0பைத Kறி6த விவாதbகைளnO எதிFெகாcள ேவhgயிNHKO.
எனHK எQபg இT ெதாிnO? •0ேப ெசா_லQபRடைவகளி_ இNlT,
ெகாSHகQபRட ஆதாரbகc ‰லமாக. எ0 நhபF அவைர பாF6தாF. இTல
மனபிOைமHK இடமி_ைல. ஒ0றாக அவைர பாF6தனF.
சாி, நO•ைடய நhபFகளி_ சிலF 4மாF ப6TேபF அவைர பாF6திNlதா_
எ0னவாKO? அதாவT, ேடவிR ஹYமி0 ெபாTவான i-L, மாி6தவ0 எjOப
மாRடா0, அT சில ’>நிைலயி_ மீறQபRS இNHகலாேம. ஏ0? ஏ0னா இlத நபF
ஒN வார6தி-K •0e மாி6தத-K திடமான ஆதாரbகc இNHகிறT, இ0ைறHK
எ0னால விளHகி ெசா_ல •gயாத ஆதாரO எ0னிடO இNHகிறT, தனிநபராக
Kjவாக, அவF உயிேராgNQபைத பாFHகிறாFகc. இத_லாO நOப•gயாத
விஷயbகc எ0ற கN6ைத சில ேநரbகளி_ தcளிவிSO பgயான உhைமகc
igெகாhேட இNHகிறT.
நா0 ெசா_கிற காாியO இTதா0. அதாவT, ெபாTவாக ெசா_வாFகc, ஆனா_ இlத
•ைற, இTதா0 நடHKT0s எனHK ேதா0LகிறT. அவர பாF6ேத0sதா0
நிைனHகிற0. இlத நிைலதா0 சீஷFக`HKO இேய4dHKO இைடயி_ நடlதT.
சாி, இQப அlத அைர டச0 ஆதாரbகைள பாFHகலாO. இbக இNHகிற விஷயbகc
இேய4 உயிேராS எjlதாF எ0பைத KறிHகிறதா? அவF மாி6தாF. ‰?4 திணற_
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உhடானT. ZRராZ ெசா0னTேபால, திNOப வNவாF எ0ற கN6T
உயிF6ெதjதைல ஏ-LHெகாc`O பg •gயாT. சாியா?
இரhடாவதாக, நOமிைடேய நா0 உயிF6ெதjlத இேய4ைவ பாF6ேத0 எ0L
ெசா_கிறவFகc இNகிறாFகc.
‰0றாவT, அவFகc வா>ைகயி_ மா-றO உhடானT ... அவNைடய ேபாதைனகc
அ_லT அவNைடய வா>Hைக •ைறயினா_ உhடான மா-றம_ல அவைர
பாF6ததினா_ உhடான மா-றO. பd_ கிறிZTைவ ப-றி ெசா_POேபாT, அவF
உயிேராS எjOபாம_ இNlதிNlதா_, நO•ைடய வி4வாசO விNதா எ0கிறாF.
நா0காவT, பd_ எ0கிற ெபயNcள ஒNவF இNlதாF. அவF கிறிZதவFகைள
ெகாைல ெசMnOபg ேபாயிRS இNlதாF. உயிF6ெதjlத இேய4ைவ
பாFHKOபgயான மனநிைலயி_ அவF அQேபாT இ_ைல, “O! இேய4 அவsHK •0
வlதாF. அவைன தcளினாF. KNடனானா0, அQேபாZதலF நடபgகc இைததா0
ெசா_கிறT. பdேல இைத 1 ெகாாிlதியாி_ இரhS •ைற ெசா_uயிNHகிறாF,
“உயிF6ெதjlத இேய4ைவ பாF6ேத0.”
யாHேகாைப ப-றி எ0ன ெசா_[bக, KSOப6தி_, ஒNவF நா6திகF? அவNO
உயிF6ெதjlத இேய4ைவ பாFHகிறாF.
ஒ„ெவாN கRட6திPO, எ0ன ெசா_ல விNOeகிேற0 எ0றா_, நிைறய
சா6தியiLகc எjOப TவbKகிறT. ெபாTவான நியதியி0 பg – மாி6தவ0 உயிF
ெபற •gயாT – உhைமகc அதிகமாக வPவாக இNQபதினா_ இlத காாிய6தி_
இlத விஷயO ெகாzசO ெபாNlதாT ேபாலதா0 தனி6T நி-கிறT.
எQேபாTேம சா6தியiLகைள சாFlTதா0 நாO வா>lT வNகிேறாO. இQேபாT
நீbகc ஒN தீFமான6ைத எSHக ேவhSO: இT உhைமதானா? இTதா0 ஆதாரமா?
இT நடlதிNHகலாO எ0L எ0sைடய •gைவ ெசா_லாம_, ஆதாரbகைள
•0ைவ6T எ0னா_ ேபச •gnமா, வா„! அவF உயிF6தாரா? உbகளால •gnO
எ0L நிைனnbகc. நா0 எ0ன ெசா_கிேற0 எ0றா_, இTதா0 ஆதாரbக`HK
ேம_ ஆதாரbகc ெபNகிய ேபாT சீஷFக`HK நடlத காாியமாக இNHகிறT, tHகா
இைத விjlT ேபாகாத நிNபணbகc எ0கிறாF, அQேபாZதலF 1:3
தனிபRடவித6தி_ உbக`HK ஒN •Hகியமான ேகcவி.
இேய4ைவ Kறி6த வரலா-L உhைமகைள நீbகc வி4வாசி6தா_, அT உbகைள
கிறிZதவFகளாHகிSமா? இ_ைல. சாி, அQப, வி4வாசO எ0றா_ எ0ன? ஒNவF
எQபg கிறிZதவராக •gnO? Dr. ேஹபFமZ இlத ேகcவிக`HK பதி_ அளிHகிறாF.
இைத கவனமாக ேகRHKOபg விNOeகிேற0.
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:

சாி, அதாவT, இQேபாைதHK ம-ற பHக6தி_ இNlT ஒN
எதிFQe வNகிறT எ0L ைவ6TெகாcேவாO. கிறிZதவFகc ெசா_கிறாFகc, “வா„,
இlத ஆதாரbகc எ_லாO ந_லா6தா0 இNHKT, ஆனா வி4வாசO எ0னா?4?
அதாவT, உ0ைமகc நOைம ேதவ ராஜய6தி-Kc ெகாhS ெச_லாT. ஆனா_
Dr. Nfhp N`gh;kh];
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வி4வாசO எ0பT பிரேயாஜனமி_லாத ஒ0ற_ல. eதிய ஏ-பாRg_, எlத எதிFபாQeO
இ_லாம, வி4வாசமானT நOபிHைகயி0 அgQபைடயி_ அைமlதிNlதT. பd_
ெசா_கிறாF, 1 ெகாாிlதியF 15 1ல பாNbக, நா0 வlT உbக`HK பிரசbகி6த
ெசMதியானT, KைறlதT ‰0L •ைற ெசா_கிறாF. இTதா0 eதிய ஏ-பாRg_
4விேசஷ6தி-கான விளHகமாக இNHகிறT: “கிறிZTவி0 ெதMவ6TவO, மரணO,
உயிF6ெதjத_.” பd_ ெசா_கிறாF, நீbகc இவ-ைற வி4வாசி6தா_,
இரRசிHகQபS[Fகc, நி6திய ஜீவைனnO ெப-Lெகாc[Fகc.”
கிறிZதவ6தி_ ைமய ெபாNc எ0L இNHகிறT. அைததா0 4விேசஷO எ0L
ெசா_கிேறாO: ெதMவ6TவO, மரணO, இேய4வி0 உயிF6ெதjத_. ஆனா_ இlத
4விேசஷ6தி0 பதிdகளி_ இNlT இரRசிQபி-K கடlT ெச_வT எQபg? ஏேதா
ஒ0L இbK KைறகிறT. அதாவT உhைமகc iRட_ வி4வாசO தா0
இரRசிQபாKO. இT மRSமா ேபாTமானT அ_ல. eதிய ஏ-பாRg_, உ0ைமகc மீT
நமT வி4வாச6ைத ைவQபT இ_ைல. வரலாL எனHK பிgHKO. ஆனா_ eதிய
ஏ-பாSவி4வாசO வரலா-ைற சாFlதT அ_ல, அT இேய4வி0 வா>Hைகைய
சாFlததாKO. அ_லT எளிைமயாக ெசா0னா_, யதாF6தமாக ெசா0னா_,
4விேசஷ6தி0 இேய4வி0 த0ைமகc – ெதMவ6TவO, மரணO, உயிF6ெதjத_ +
வி4வாசO = இரRசிQe.
வி4வாசO எ0பT இேய4வி0 மீT இNHகேவhSO. அதாவT, அT ஒN திNமண6ைத
ேபா0றT. இlத ெபh எனHK ஏ-றவளாக இNQபாc எ0L எனHK ெதாிnO. இlத
விஷய6தி_ சிறlதவF, இTல சிறlதவc, இTல சிறlதவc. எ_லாO சாி. ஆனா விஷயO
இTதா0, எ0ன0னா, எ_லாO சாி ஆனா திNமணO ெசMTெகாcள மாRேட0 எ0L
ெசா_வT. இT தா0 eதிய ஏ-பாRg0 நிைலெய0L நிைனHகிேற0. எ_லாேம
ெதாிnO ஆனா இேய4 கிறிZTவி0 மீTcள வி4வாச6தி0 நிைலைய eதிய ஏ-பாS
காRSகிறT. இேய4 இைத ெசMதாF அைத ெசMதாF அQபg ெசMதாF எ0L
எ_லாவ-ைறnO ஒQeெகாcகிேறாO, ேமPO, அவF எனHகாக, எ0 பாவ6தி-காக
மாி6தாF, அடHகO பhணபRடாF, மாி6ேதாாிuNlT உயிF6ெதjlதாF எ0L
ெதாிnO. அவF ேதவsைடய Kமார0 எ0LO ெதாிnO. ஆனா eதிய ஏ-பாRg_, அைத
நா0 நOeகிேற0 எ0LO, அவைர நOeகிேற0 எ0LO ெசா_லாவிRடா_, எ0ைன
அவNHK நா0 அFQபணிHகாம_ இNlதா_, நா0 கிறிZதவ0 அ_ல. இத-கான
அF6தO இTதா0 எ0பைத நாO ந0றாக eாிlTெகாcள ேவhgயTதா0 •Hகியமான
திறdேகாலாKO எ0L நிைனHகிேற0. 4விேசஷ6தி0 இேய4ைவ Kறி6த
உhைமகc, அேதாS வி4வாசO, இதினா_ இரRசிQe உhடாகிறT – இைததா0 1
ெகாாிlதியF 15_ உcள சில வசனbகளி_ பd_ ெசா_ல விNOeகிறாF எ0L
நிைனHகிற0.
ேகாி ேஹபFமZ உhைமக`O வி4வாச•O இரRசிQபி-K
நிகரானT எ0கிறாF. உbகைள ேகRகிேற0, உbகc மீT நOபிHைகைவHகாம_
உbகc இரRசிQபி-காக இேய4ைவ நOeகிறீFகள? இேய4ைவ Kறி6த வரலா-L
உhைமகc அைன6TO ஒNவF அவைர வி4வாசிHக ேபாTமான அZதிபாரமாக
Dr. ஜா0 அ0ெகFெபFH:
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இNHகிறT. ஆனா இlத உhைமகc மRSேம உbகைள இரRசிQபT இ_ைல. இlத
உhைமக`HK பி0னாuNHKO இேய4தா0 உbகைள இரRசிHகிறாF. இTவைர
கிறிZTைவ ஏ-LெகாhடவFக`HK ெதாிnO இேய4 உhைமயானவF எ0பைத
அறிவாFகc. ஆனா_ அsபவ ாீதியாக அவாிட6தி_ வlT ெஜபிHகிறாFகc தாbகc
பாவிஎ0L அறிHைகயிSகிறாFகc தbகc நOபிHைகைய அவFமீT ைவHக
•0வNகிறாFகc. ேவதO ெசா_கிறT எ_லா ஆhக`O ெபhக`O ேதவனிடமிNlT
பிாிHகQபRேடாO ஏ0னா நீதியி0 பிரமாணbகைள மீறி நடlேதாO; அவNHK
விேராதமாக பாவO ெசMேதாO, அைத உணFlதிNHகிேறாமா? இரhடாவT, ேவதO
ெசா_கிறT இேய4 சிPைவயி_ இNlதேபாT, நO•ைடய பாவbகைள
ஏ-LHெகாhS நமHகாக அவF நமHK பதிலாக மாி6தாF. நO•ைடய தhடைனைய
நமHKாிய விைளைவ அவF ஏ-LHெகாhS •jவTO தீF6TவிRடாF. அT நமHK
கிைட6த ஈd.
இQேபாTO நீbகc இேய4விடO வlT நா0 பாவி எ0L ஒQeHெகாhS, எ0ைன
ம0னிnO எ0L ேகRடா_, அவF நி?சயO ம0னிQபாF. நீbக ஒேர ஒN ெஜபO
ெசMதா_ ேபாTO உbகைள அவNைடய கர6தி_ ெகாS6TவிSbகc. அவF உbகைள
கிறிZதவராகிSவாF; உbகc பாவbகைள உbக`HK ம0னி6T உbக`HK நி6திய
ஜீவைன அNளிSவாF. ேவதO ெசா_கிறT, “அவNைடய நாம6ைத ேநாHகி iQபிRS
ெதாjTெகாc`கிறவFகc இரRசிHகபSவாFகc.”
வி4வாச6தி-K உதாரணO தர •ய-சிHகிேற0. இரhS அSHK மாgயி_
இNQபTேபால க-பைன ெசMTெகாc`bகc. •த_ மாgயி_ தீ பிgHகிறT அதனா_
ெமாRைட மாgHK ஓSகிறீFகc. இQப தQபிHக வழிேய இ_ல. தீ அைணQe வhg
வNT தீயைணQe [ரFகc ஒN வைலைய விாி6T பிgHகிறாFகc. அவbக உbகைள
பாF6T உbககிRட, Kதிbக0றாbக.” நீbக அlத தீயைணQe [ரFகைளnO
வைலையnO பாF6T, அவbககிRட, எ0னால •gயாT, பயமாயிNHK0றீbக. அQப
[ரFகc ேகRபாbக, “எbக ேமல நOபிHைக இ_ைலயா? உbக`HK நOபிHைகேய
இ_ைலயா?” அTHK நீbக, “இNHK, இNlதாPO இT இரhS மாg0s ெசா_றீbக.”
அT அவbக, அQப, எ0ன ெசMய ேபாறீbக0s ேகRQபாbக.” eைகnO ெநNQeO
உbகைள 4-றிPO பரவிெகாhgNQபைத பாFHகிறீFகc.
இQப, அlத தீயைணQe [ரFகளால உbகள காQபா6த •gn0றத உhைமய
eாிz4கிRடா, பாTகHகQபS[bகளா? இ_ைல. உhைமைய eாிlTெகாcவT
உbகைள காQபா6தாT. நீbக •gdெசMT உbகைள ப6திரமா காQபா6த தீயைணQe
[ரFகc வைலகைள பிg6TெகாhgNHகிராFகc எ0L நOபி அbகிNlT KதிHக
•0வரsO. உbகளி_ சிலNHK இேய4ைவ Kறி6த உhைமகc ெதாிnO, ஆனா_
இ0sO உbகைள அவF கரbகளி_ நOபி ெகாSHகவி_ைல. இQேபாT அைத
ெசMயேவhgயT அவசியO.
அTமRSமி_ல, உbக`HK இNHகிற வி4வாச6தி0 அளd உbகைள இரRசிHகாT.
நீbக 4Oமா தீயைணQe [ரFகc இNHகாbக0s நிைன?4 நOபிHைகேயாS KதிHக
பாதி வழியி_ வlதT அவbககிRட வைல இ_ல ைககைள6தா0 விாி6T நி-கிறாFகc
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எ0L பாFHKOேபாT எ0ன நடHKO. அQப உbகc வி4வாசO எQபgQபRடதாக
இNHKO? தவறான காாிய6தி_ நOபிHைக ைவHKOேபாT அT உbகைள
இரRசிHKமா. KறிQபாக, அlத [ரFகளா_ உbகைள காQபா-ற •gயாேத?
உbக`ைடய வி4வாசO உbகைள இரRசிQபT இ_ைல. உhைமயான தீயைணQe
[ரFகc உhைமயான வைலகைள பிg6TெகாhS தா0 நி-கிறாFகc எ0பT
•தலாவT நி?சயி6T ெகாc`bகc.
இரRசிQe எ0L வNOேபாT, உbக`ைடய வி4வாசம_ல இேய4தா0 உbகைள
இரRசிHகிறாF, அவF மரண6தி_ இNlT உயிF6ெதjlதவF, த0ைன ேதவ0 எ0LO
த0னா_ உbகc பாவbகைள ம0னி6T நி6தய ஜீவைன ெகாSHக •gnO எ0LO
ெசா0னவF. அவF மீTதா0 உbகc வி4வாச6ைத நீbகc பதி6திட ேவhSO.
வி4வாசO எ0பT உbகc கரbகைள இேய4வி0 கர6ேதாS பதி6T, எ0னிடO
ஒ0Lமி_ைல. உO•ைடய ஈவாகிய நி6திய ஜீவைன தாNO எ0L ேகRபதாKO.” அவF
ெகாSQபதாக வாHKைர6திNHகிறாF. அதனா_ இQேபாேத, நீbகc ெஜபி6T
வி4வாச6ேதாS, உbகைள இேய4வி0 கரbகளி_ ஒQeவி6T அவF நி6திய ஜீவைன
உbக`HK தNவாF எ0L நOe[Fகளா?
நீbகc ெஜபி6திSbகc , :ேதவேன, நா0 பாவி எ0L ெதாிnO. எ0sைடய பாவbகc
நி6தியமாM எ0ைன உOமிடமிNlT பிாிHகிறT எ0பைத அறிேவ0. எ0sைடய
சாFபி_ இேய4 சிPைவயி_ மாி6தாF எ0L அறிேவ0. அவNைடய மரண6ைதnO எ0
பாவ6தி0 விைலகிைரய6ைதnO ஏ-Lெகாcகிேற0. அவF எ0 இரRசகராக
ஏ-Lெகாcகிேற0. எ0ைன இரRசி6தத-காக ந0றி, இேய4வி0 நாம6தி_
ெஜபிHகிேற0. ஆெம0”
இlத ெஜப6ைத நீbகc ெசMதிNlதா_, ேவதO ெசா_கிறT, கF6தNைடய நாம6ைத
ெதாjTெகாc`கிற எlத நபNO இரRசிHகQபSவா0.” உbகளி_ சிலF ஒNேவைள
ேயாசிHகலாO, “இQப எ0னால இQபg ெசMய •gயாT.” ஒNேவைள கிறிZTைவ
ஏ-Lெகாcவதி_ தாமதO ெசM[Fகளானா_, Dr. ேஹபFமZ உbக`HK சில
வாF6ைதகைள ெசா_ல விNOeகிறாF. ேக`bகc.
ஒNேவைள, எ0ன நடHKT0s ேயாசி6T
அமFlTெகாhgNHகிறீFகளா, பாNbக, உbக`HK ெதாியாT. நா ஒN இlT. நா ஒN
e6திZR, நா மதவாதி, நா0 நா6திக0.” இNHகRSO, நீbக இேய4ைவ வி4வாசிHகாம
விலகி ேபாக காரணbகc இNHகலாO, ஆனா உbக`HK ஒ0s ெதாிnமா? இத-K
எlத ஆதார•O இ_ைல எ0ற காரண6ைத ெசா_u நீbக விலகி ேபாக •gயாT. அlத
ஆL உ0ைமகc ெகாhட பRgயைல iட இ0sO 4NHகிட •gnமா0s
நிைனHகிேற0 ஏ0னா அlத அளdHK ஒ„ெவா0LO தனி6தனியாக விளHகO
ெகாSQபதாக இNHகிறT.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

இெத_லாO எbக ேபாKT0s உbக`HK ெதாிnமா? பd_ ெசா_கிறாF
உயிF6ெதjதuனா_ மரண6தி-K நO மீT அதிகாரO இ_ைல அத0 iF •றிlதT.
உயிF6ெதjதuனா_ தா0 பாதாள6தி0 ெஜயO விjbகQபRடT எ0கிறாF. இேய4
கிறிZTவி0 உயிF6ெதjதuனா_ தா0 நமHK நி6திய ஜீவ0 சா6தியமாயி-L. நீbக
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எ0ன ெசMயேவhSO எ0L, பd_ iLகிறாF, இேய4dHK சாி0s ெசா_Pbகc.
இlத தீFமான6ைத நாO எSHகிேறாமா இ_ைலயா எ0பைத ெபாL6T இNHகிறT.
அதாவT, ஒN6தF உbக`HK ெபாN6தமாக இNQபாF எ0L நீbக நிைனHகலாO.
ஆனா இT ெபாNlTO எ0L நீbக ெசா_லாதவைர உbக`HK திNமணO நடHகாT.
இேய4விடO சாி எ0L நீbகc ெசா_லாவிRடா_, உbக`HK எ0ன கிைடHKO?
அவNைடய ேபாதைனகைள இ0sO ஏ-Lெகாcளாம_ இNQ—Fகc. “மரணேம, உ0
iF எbேக? பாதாளேம, உ0sைடய ெஜயO எbேக?
***
எbக`ைடய ெதாைலHகாRசி நிக>சிகைள காண
இலவச ஜா0 அ0ெகFெபFH நிக>?சி ஆQைப பதிவிறHகO ெசMதிSbகc.
இேய4 கிறிZTைவ ஏ-Lெகாcவத-கான ெஜபO @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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