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ெவளி,ப./தின விேசஷ5 67தக5 ஒ:ெவா< ப=யாக - நிக@Aசி
2

அறிவி,பாளD: இGைறIJ கிறி7தவDகளிK நாGகிK ஒ<வD அவDகLைடய
வா@நாளிKதாேன இேயN மீQ.5 வRதி.வாD எGபைத விNவாசிIகிGறனD.
எதிDகால/ைத Jறி/V காிசைனWைடய ந5 அைனவ<IJ5 ேதவG Xறி.5
ெசYதிதாG ெவளி,ப./தின 6/தக5. அதிK சைபகLIJ இேயN கிறி7V இZதியாக
ெசாK[.5 வாD/ைதக\ ம]Z5 ^Iகிய நிக@_களான எ./VIெகா\ள,ப.தK,
இரQடா5 வ<ைக, இZதி நியாய/தீD,6, சா/தாbIJ எGன ச5பவிIJ5
எGபைதW5, அRதிகிறி7V, தவறான மாDIக/ைத பிGப]ZகிரவDகளிG நிைலகைள
XZகிறV. உப/திரவகால/திK நடIக இ<IJ5 ெகாdரமான காாியeகைள Xறி
எதிDகால/ைத Jறி/V இேயN எAசாிIகிறாD, அDமேகெதாG W/த5, இRத fமியிK
அவ<ைடய இரQடா5 வ<ைக ேபாGறைவ. இRத 6/தக/திK ஆயிரவ<ட அரசாhசி,
இRத fமியிK வா@Rத ஒ:ெவா<வ<IJமான இZதி நியாயதீD,6, த5^ைடய
ஜனeகLIகாக நி/திய/திK எGன திhடeகைள ேதவG ைவ/தி<IகிறாD எGபைத
ப]றி ெசாKல,பh=<IகிறV.

இGைறIJ, உeகைள ப=,ப=யாக இRத ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத ெதளிவாக
6ாிRVெகா\L5 வித/திK நட/திெசKல இ<Iகிேறா5, ேதவG ^Gனாிவி/தி<IJ5
எதிDகால நிக@_க\ ச5பவeக\ எKலா5 சமீதி<,பைத நீeக\ 6ாிRVெகா\ள
உதவி.ேவா5. இRத விேசஷி/த ஜாG அGேகDபDI நிக@AசிIJ உeகைள அG6டG
வரேவ]கிேறா5.

****

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

நிக@AசிIJ உeகைள வரேவ]கிேறா5. ெவளி,ப./தK

6/தக/திK இ<IJ5 NவாDசயமான தைல,ைப Jறி/V பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5.
ஏG கிறி7தவDக\ இைத 6ாிRV ெகா\வV அதிக க=னமாக இ<IகிறV? எRத
வாIJ/த/தeகைள நா5 அறிRVெகா\ள ேவQ.5 எGZ ேதவG வி<56கிறாD?
1

எதிDகால/ைத Jறி/த எRதமாதிாியான விஷயeகைள அவD நமIJ இதிK
ெவளி,ப./VகிறாD? ந5^ைடய சிற,6 வி<Rதினைர தவிர ேவZ யா<5
ெவளி,ப./தK 6/தக/திK ெசாKல,பh=<,பைவகைள மIக\ 6ாிRVெகா\L5
வித/திK விளIகிட ^=யாV அவDதாG, டாIடD. ஜி5மி =ேயாe, அவD ஒ<
ப/திாிIைகயாளD 1993 [<RV இ7ேர[K வா@RVெகாQ=<IகிறாD. அவD எKலா
பிரதமDகேளா.5 ேபசியி<IகிறாD, அRத நாளி[<RV, இ<IJ5 பிரதமDகைள
அறிRதவD. ம/திய கிழIகிG ம]ற ^Iகிய நபDகைளW5 அறிRதவD. அவD ஒ<
தீDIக/தாிசன பQ=தD. அவD ேவத/ைத 6ரh= ஆராYRதவD. அதனாK, ஜி5மி,
மZப=Wமாக இைத ெதாடDRதிட வி<56கிேறG, அ<ைமயான உதாரணeகேளா.
விளIகிெகாQ=<IகிறீDக\, Vாிதமாக ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத பாD/திடலா5.
அேதா. நா5 இேயN கிறி7VவிG தGைமைய Jறி/V பாDIக இ<Iகிேறா5,
ெவளி,ப./த[G க=தeகளிK இGைறIJ த5ைம அவD நமIJ எ,ப=
ெவளி,ப./VகிறாD. சாி, இ,ேபாV ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத பாDIகலா5.
இeக 3 tQக\ இ<IJ ஜாG. இைவ ெவளி,ப./தK
67தக/திK ேதவbைடய கால அhடவைண,ப= நிகழவி<IJ5 3 ^Iகிய
நிக@_கைள எ./VைரIகிறV. இைவகLIJ ^Gபான ^தK காாிய5 அதிகார5
1,2,3K இ<IகிறV. இV நாGகா5 அதிகார/திG ^தK வசன5. இV சைப
எ./VIெகா\ள,ப.வதாJ5. இேயN ^ழeJகிறாD, பிரதான tதG ^ழeJகிறாD,
ேதவ எIகாள5 ^ழeJகிறV, அவேரா. நா5 எ./VIெகா\ள,ப.ேவா5. அRத
நிக@வி]J5 அ./த நிக@வி]J5 இைடயிK ஏu வ<டeக\ இ<IகிறV. இV
உலக/தி]J ெகாdரமான நியாயதீD,பிG நாhகளாக இ<IJ5. அைத தாG உப/திரவ
கால5 எGகிேறா5.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

இRத Jறி,பிhட tQ எைத JறிIகிறெதGறாK, இVதாG 3 tQகளிK
இரQடாவதாக இ<IகிறV, இேயNகிறி7V fமிIJ தி<5பி வ<வைத XZகிறV,
இேயN கிறி7Vைவ ப]றிய ெவளி,பா.. ேமv5 இேயN கிறி7VவிG இரQடா5
வ<ைகயிG ேபாV, அவD எ<சேல5 பhடண/திG ஒ[வ மைலயிK இறeகி வ<வாD
எGறி<IகிறV. அதG பிறJ ஆயிர வ<ட அரசாhசியிG கால5 Vவeகி.5. சா/தாG
ஆயிரவ<ட5 கhட,பhடவனாக இ<,பாG. இேயNகிறி7V அ,ேபாV தமV
ராwய/ைத அரசாLகிறவராக இ<,பாD, ேதவைமRதG, அRத ஆயிர வ<ட5
அரசாGறி.வாD.
ெவளி,ப./தின விேசஷ/திK நா5 பாDIJ5 3 ^Iகிய நிக@_களிK கைடசி
நிக@_தாG ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6. அ,ேபாV இேயN கிறி7Vேவ
நியாயாதிபதியாக இ<,பாD. அவேர நீதிவழeகி.வாD – இரhசிIக,பhடவDக\
இரhசிIக,படாதவDக\, பிGமா]றமைடRதவDக\ ெவ\ைள சிeகாசன
நியாய/தீD,6IJ உhப.வாDக\. யா<ைடய ெபயDக\ ஜீவ 67தக/திK இKைலேயா
அவDக\ அைனவ<5 – அIகினி கட[K த\ள,ப.வாDக\ அeJதாG சா/தாb5,
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அRதிகிறி7V_5, க\ள/தீDIகதாிW5 இ<,பாG எGபதிK மா]றமிKைல. அத]J
பிறJ, நி/தியநி/தியமாக இ<IJ5, 6திய வான5, 6திய fமி ம]Z5 6திய எ<சேல5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. இRத ஒ:ெவா< தைல,பி]J5 இைசவாக

இ<IJ5 அதிகாரeகளிG எQணிIைகயிG வாிைசயிK ெசாKveக\, ஏெனGறாK
இRத 15 அதிகாரeகL5 ஒ< சிறிய பாக/ைத தாG ைமய,ப./VகிறV.
ெவK, இV நாGகா5 அதிகார5, வசன5 1, சைப
எ./VIெகா\ள,ப.தK. ேமேல ஏறி வா எGZ ெசாKv5 எIகாள ெதானியிG
ச/த/ைத இeJ ேயாவாG ேகhகிறாD. அேதா. 195 அதிகார5, வசன5 11
இேயNகிறி7V மீQ.5 fமிIJ வ<வைத ப]றி X<கிறதாயி<IகிறV. அவD ெவ\ைள
JதிைரயிG ேமK வ<கிறாD, அவேரா. பரேலாக/திK இ<IJ5 நா^5,
எ./VIெகா\ள,ப.த[K அவேரா. ெசGறவDக\, நா^5 அRத ெவ\ைள
JதிைரகளிG மீV ஏறி, எ<சேலமி]J தி<5பி.ேவா5. இRத 1000 வ<ட கால/ைத ப]றி
205 அதிகார5 1-6 வசனeகளிK பாDIகிேறா5. ேமv5 இRத 205 அதிகார/திG, 11-15
வசனeகளிK, ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,65 ெசாKல,பh=<IகிறV.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. சாி, இ,ப ^த[[<RV பாDIகலா5. ^த[K

இேயNகிறி7VவிG தGைம ெவளி,ப./த,ப.கிறV அதG பிறJ தாG
எ./VIெகா\ள,ப.தv5 fமியிG மீV வரவி<IJ5 நியாயதீD,65
ெசாKல,ப.கிறV. இேயNகிறி7Vைவ ப]றிய ெவளி,பாhைட Jறி/V இ,ேபாV
பாDIகலா5. அவD த5ைமIJறி/V எைத நமIJ ெவளி,ப./VகிறாD?
அவD நியாயாதிபதியாக வ<வைத ெவளி,ப./VகிறாD, ஜாG.
^தலா5 அதிகார/திK இேயNகிறி7VவிG தGைமகைள நா5 பாDIகிேறா5. நீeகL5
நாb5 தைல நைர/தவDகளாக க<த,ப.கிேறா5. ெவK, உQைம இVதாG,
இேயNகிறி7Vைவ, ேயாவாG பாD/தேபாV அவ<ைடய, ^= ெவQைமயாக_5,
அவரV பாிN/த5 ெவளி,ப./த, பh=<,பைதW5 கQடாD. அவ<ைடய கQக\
அIகினி ஜுவாைலைய ேபா[<RதV. ேவதாகம/திK பல இடeகளிK நடIJ5
அைன/ைதW5 இேயNகிறி7V பாD/VIெகாQ. இ<IகிறாD எGபV ெதளிவாக
எ./VைரIகிறV. அவ<ைடய ச/த5 ெப<ெவ\ள இைரAசைல ேபாGறV. இRத
பிரப}ச/ைத நிஜ/திDIJ ெகாQ.வRத அேத ச/த5 எ./VIெகா\ள,ப.த[K
ந5ைம அவேரா. வ<5ப=யாக அைழIJ5 ச/தமாJ5. ஆனாK இேத ச/த5தாG
ஒ<கhட/திK, “உGைன எனIJ, ெதாியாV எGறி.5. எGைனவிh. நி/திய
நரக/தி]J ேபாeக\ எGZ உைர/தி.5.” அவ<ைடய பாதeக\ உைலIகள/திK
காYRத, பிரகாசமான ெவQகல5 ேபா[<RதV, அவD நியாயாதிபதியாக வ<கிறாD
எGபைத சி/தாிகிறV. அவ<ைடய ^க5 வKலைமயாY பிரகாசிIகிற
€ாியைன,ேபா[<RதV. ேமv5, அவைர நா5, பாDIJ5ேபாV தனV, வலVகர/திK
ஏu நhச/திரeகைள ஏRதிIெகாQ., ஏu ெபாG J/VவிளIJகளிG ம/தியிK
உலாவிIெகாQ=<IகிறாD, நிைனவி<Iகh.5 15 அதிகார/திG 20 வசன5 XZகிறV
Dr. ஜி5மி =ேயாe:
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அRத ஏu நhச/திரeகL5 ஏu சைபகளிG tதDகளா5, அRத ஏu ெபாG
J/VவிளIJகL5 ஏu சைபகைள JறிIகிறV.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

யா. ேமv5 அவD, “நாG ^Rதினவ<5, பிRதினவ<5,

உயி<\ளவ<மாயி<IகிேறG எGகிறாD.” இைத பாDIJ5ேபாV அைனவ<IJ5
வா@வளிIJ5ப= இேயNகிறி7V ஜீவb\ளவராக இ<IகிறாD எGபV உZதியாகிறV.
தGனிட5 பரேலாக5 ம]Z5 பாதாள/திG திற_ேகாKக\ இ<,பதாக XZகிறாD.
எKலாவ]றிDIJ5, ந5^ைடய விNவாச/திG •ைலIகK 15
அதிகார5 185 வசன5 தாG. இேயN இeக தனV சாhசிைய ெசாKகிறாD, “மாி/V5
உயிேரா=<IகிறவD நாேன. மாி/ேதG ஆனாv5 இேதா சதாகாலeகளிv5
உயிேரா=<IகிேறG.” அவD தGைன யாD எGZ ெசாGனாேரா அவராகேவ இ<,பV
நி<பணமாகிறV. அவD தா5 ெசYவதாக ெசாGன யாவ]ைறW5 ெசYதி.வாD எGபV5
நிƒபனமாகிறV. ந5ெமKலா<IJ5 அவD ஜீவைன அளிIகிறாD, ஏெனGறாK அவD
உயிD/ெதuRதி<IகிறாD. இV ந5^ைடய விNவாச/திG •ைலIகK மh.மKல,
ஆனாK, ஜாG, இVதாG ேவத/திG தீDIகதாிசனeகLIJ அ7திபாரமாJ5.
உயிD/ெதuRத இேயN மh.ேம எதிDகால/திK எGன நடIJ5 எGபைத ெசாKல
தJதிெப]றவராக இ<IகிறாD. அேதா., அவD, வ<ைகயிK எGன ெசYவாD எGபைத
15 அதிகார5 195 வசன5 XZகிறV. ேயாவானிட5 ெசாKvகிறாD, “ நீ
கQடைவகைளW5 எuV, இ<IகிறைவகைளW5 எuதி. இைவகLIJ பிG6
ச5பவி,பைவகைளW5 எuதி. எGறாD.”
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. இேயNவிG உயிD/ெதuதvIJ பிறJ,

இேயNகிறி7V சைபகLIJ ெசாGன கைடசி வாD/ைதக\ Nவிேஷeகளிேலா ப_[G
நி<பeகளிேலா காண,படவிKைல, அைவ இRத ெவளி,ப./த[K தாG
எuத,பh=<IகிறV. இRத ஏu சைபகLIகான ஏu க=தeக\ நமIJ5
ெபா<RVவதாக இ<IகிறV. அV எ,ப=, எGபைத ப]றி இ,ப ெசாKveக.
அRத ஏu சைபகLIகான ஏu க=தeகL5 இGைறய
கிறி7VவிG சாீரமாகிய சைபIJ மிக_5 அவசியமானைவ. நா5 ேமY,பனிG
நி<பeகைள ப]றி பாD/ேதா5. நீeக 1 தீேமா/ேதW ம]Z5 2 தீேமா/ேதWவிK ப_[G
வாD/ைதகைள Jறி/V XறினீDக\, அைத கவனிIJ5 ேபாV, அ,ேபா7தலனாகிய
ப_K, சைப எ,ப= இ<Iக ேவQ.ெமGகிறாD. ஆனாK இேயNகிறி7V ேநர=யாக
சைபயிட5 ேபNகிறாD. இRத ஒ:ெவா< சைபயிG tதனிட5 அவD ேபNகிறாD.
இGெனா< விஷய5 எGனGனா, அRத வாD/ைதIJ கிேரIக/திK ஏ}ெசKேலா7
எGபதாJ5. அV ேபாதகDக\ அKல, இRத சைபகளிG tதbIJ XZகிறாD.
நிைனவி<Iகh.5 1 ெகாாிRதியD 11Gப= tதDகL5 ஒ:ெவா< சைப ஆராதைனயிK
பeJெபZகிGறனD. அவD ெசYதிைய அளிIகிறாD, இRத காாிய5 ஏu சைபகLIJ5
ெபா<RV5. அவேர அRத tதDகLIJ இRத ெசYதிகைள ெகா.,பேதா., அவD
Dr. ஜி5மி =ேயாe:
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த5ைம ப]றி அவDகLIJ ெவளி,ப./VகிறாD, அைததாG ^தலா5 அதிகார/திK
இேயNகிறி7VவிG தGைமகளாக பாD/ேதா5. ஏu சைபகேளா.5 ேபN5ேபாV, அவD,
“உG கிாிையகைள அறிேவG எGகிறாD.” அவD பாD/VIெகாQ=<IகிறாD.
அவ<ைடய கQக\ அIகினி ஜுவாைலைய ேபாGறV. ஒ:ெவா< சைபையW5
அவDக\ ெசYவைதW5 அவD பாD/VIெகாQ=<IகிறாD.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

யா. அைத Jறி/V ஒ< சில நிமிடeக\ XZகிேறG.

ெவளி,ப./தK 2:9, சிமிDனா சைபIJ ெசாKகிறாD. ஒ< சில காாியeகைள பாDIகலா5:
“உG உப/திரவ/ைதW5 உG தாி/திர/ைதW5 நாG அறிRதி<IகிேறG.” சDைத
சைபIJ அவD ெசாKvகிறாD, “உG கிாிையகைள அறிRதி<IகிேறG நீ
உயி<\ளவெனGZ ெபயDெகாQ=<RV5 உQைமயிK
ெச/தவனாயி<IகிறாY.”பிலெதKபியா சைபIJ ெசாKv5ேபாV அவD ெசாKகிறாD,
“உG கிாிையகைள அறிRதி<IகிேறG உனIJ ெகா}ச5 ெபலG இ<RV5 நீ எG
நாம/ைத மZத[யாமK எG வசன/ைத ைகெகாQடாY.” சைபகLIJ\ எGன
நடIகிறV எGபைத இேயN அறிRதி<IகிறாD. ஆனா நமIJ இV எ,ப= ெபா<RV5,
ஜி5மி?
நீeக 1 ம]Z5 25 அதிகார/ைத வாசிIJ5ேபாV, இRத 7
சைபகLIJ5 அவD ெசாKv5 காாியeகைள நீeக\ 6ாிRVெகா\…Dக\, 5 சைபகைள
அவD கQ=IகிறாD, 2 சைபகைள பாராh= ேபNகிறாD, சிமிDனா சைபையW5,
பிலெதKபியா சைபையW5. பிலெதKபியாைவ Jறி/V ெசாKv5ேபாV, அவDகளிட5
ெகா}ச5 ெபலG இ<RதV, ஆனாv5 அவDக\ ேதவ வாD/ைதயிG அதிகார/திK
நிGறதாK அவDக\, இRத உலக/ைத இேயN கிறி7V_Iகாக ஆதாய,ப./தினாDக\.
அத]J அ./த சைபயான லேவாதிIேகயாைவ பாD/தாK, அeJ அவD, “நீ
Jளி<மிGறி, அனvமிGறி, ெவVெவV,பாயி<IகிறாY. உGைன எG வாயினிGZ
வாRதிபQணிேபா.ேவG எGகிறாD.”
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

எனேவ இRத க=தeகளிK அவD எGன ெசாKvகிறாேரா, அைத இGைறய சைபகLIJ
ெசாKvகிறாD – அதாவV அவD, இRத சைபகளிK இ<IJ5 ஒ:ெவா<வ<IJ5, 7
வி/தியாசமான நபDகLIJ – அவD ெசாKvவதாவV, “விழி/தி.eக\! இVதாG
உeகLைடய நிைல. உeகைள ப]றி எனIJ ெதாிRத விஷயeக\ இVதாG.” அேதா.
அவD, “ ஒ<ேவைள நீ மனRதி<5பாவிhடாK,” ேவZவிதமாக ெசாGனாK, ^]றிv5
தி<5பி, ேவZ திைசயிK ேபா எGZ, 5 சைபகைள எAசாி/V, “உG விளIJ தQைட
அக]றி.ேவG எGகிறாD.” ேமv5 ஒ:ெவா< க=த/ைதW5 ^=IJ5ேபாV அவD,
“காV\ளவG எவேனா” ஏu சைபIJ5 ெசாKகிறாD, “காV\ளவG எவேனா அவG
ேகhகIகடவG. ெஜயeெகா\LகிறவbIJ பலG இ<IகிறV ” – சாி, 1 ேயாவாG
5:4Gப= ெஜயeெகா\LகிறவG எGபவG, இேயNகிறி7Vைவ தனV ெதYவமாக
ெசாRத இரhசகராக எ]ZIெகாQ=<,பாG – ெஜயeெகா\LகிறவDகLIJ மிக
அ<ைமயான வாIJ/த/தeகைள ைவ/தி<IகிறாD. எேபN சைபIJ ெசாKv5ேபாV
5

2:7K அவD, “ேதவbைடய பரதீசிG ம/தியி[<Iகிற ஜீவவி<hச/திG கனிைய 6சிIக
ெகா.,ேபG எGகிறாD.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh, அ,ப=Gனா அைவ உQைமயான ஏu

சைபக\, வரலா]Z சைபக\, இ<,பிb5 அைவ ஏu வி/தியாசமான காாியeகைள
JறிIகிறV, இGைறIJ, நா5 பாDIJ5 சைபக\ ேபால, ஏu விதமான வைகயினைர,
ெகாQ=<IJ5, இGைறய நாhகளிG கிறி7தவ சைபக\.
அVதாG சாி, அதனாK தாG இRத இரQ. அதிகாரeகL5
தனி,பhட நப<ைடய வா@விK அ/தியாவசியமானV. ெவளி,ப./தின விேசஷ/திG
இRத இரQ. அதிகாரeகளிK ேநர/ைத ெசலவி.கிறவDக\ நிAசய5 எu,6தைல
ெப]றி.வாDக\. ேபாதகDகLIJ எGbைடய ஆேலாசைன, இைத 7 வார ெதாடD
ெசYதியாக ெகா./தி.eக\. அV ேபாதிIJ5.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. ெவளி,ப./த[G ^தK பJதியிK, இேயN

கிறி7VவிG தGைம விளIக,பh=<Iகிறைத பாDIகிேறா5. அV சாVவான
ெமGைமயான இேயN அKல, எGன நடIகிறV எGபைத அறிRVெகாQட இேயNவாக
இ<IகிறாD அவD நியாயாதிபதியாக வRதி.வாD. அேதா. இeJ சைபகLIகான
க=தeக\ இ<IகிறV இைவ இGைறய சைபகLIJ ஏ]ற அறி_ைரகைள அளிIகிறV,
எ,ப= வாழேவQ.5 எGZ XZகிறV. அ./ததாக ஒ< இைடேவைள எ.Iக
இ<Iகிேறா5. இைடேவைளIJ பிறJ, எ./VIெகா\ள,ப.தvIJ பிறJ
உடன=யாக நடIக இ<IJ5 ^தK 7 நியாயதீD,6கைள ப]றி பாDIக இ<Iகிேறா5 7
^/திைரகளிG நியாயதீD,6. எனேவ, நீeக, எeைகW5 ேபாகேவQடா5. தி<5ப
வRதV5 அைத Jறி/V பாD/திடலா5.

****
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. மீQ.5 வ<க. நா5 இ,ேபாV

ேபசிIெகாQ=<,பV டாIடD ஜி5மி =ேயாeJடG ெவளி,ப./தைல ப]றி
பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5. எதிDகால/திK நடIJ5 எGZ ேவத5 XZகிற ^தK
கhட நியாயதீD,ைப Jறி/V பாDIக இ<Iகிேறா5. சாி, ஜி5மி, மZப=Wமாக ஒ<^ைற
கால அhடவைனைய ப]றி ெசாK[ இRத நியாயதீD,6 எ,ேபாV நடIJ5 எGபைத
ெசாKveக\.
சாி, ெசGற பJதியிK, ஜாG, அதிகார5 2 ம]Z5 3K ெசாKல,பhட
ஏu சைபகLIகான க=தeகைள ப]றி பாD/ேதா5. நாGகா5 அதிகார/திG ^தK
வசன5 இeJ இ<IJ5 இRத tைணI JறிIகிறV. அVதாG சைப
எ./VIெகா\ள,ப.தK. இேயN ந5ைம அவேரா. இ<IJ5ப= அைழIகிறாD.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

6

அதGபிறJ நாGகா5 அதிகார/திG 25 வசன5 ^தK 195 அதிகார/திG 105 வசன5
வைர, 16 அதிகாரeகL5 உப/திரவ கால/ைத ப]றி விளIகமாக எ./VைரIகிறV,
அத]J பிறJ 195 அதிகார5 115 வசன/திK இேயNவிG இரQடா5 வ<ைக,
கிறி7VவிG ெவளி,ப.தK மீQ.5 fமிIJ வ<கிறாD. 205 அதிகார5 1-6 வசனeக\,
ஆயிரவ<ட அரசாhசி அ,ேபாV சா/தாG கhட,பh=<,பாG இேயNகிறி7V
எ<சேலமிK அவ<ைடய சிeகாசன/ைத அைம/V அeகி<RV ஆLைக ெசYதி.வாD.
எ./VIெகா\ள,ப.தvIJ பிறJ ச5பவிIJ5 காாியeகைள நா5 பாDIJ5ேபாV, 55
அதிகார/திK பாDIகிேறா5, •Gறா5 வான/திK சிeகாசன5 இ<IJ5 அைற
இ<IகிறV. பிதாவாகிய ேதவG தமV கர/திK ஒ< N<ைள பி=/தி<IகிறாD.
•,பDகளிK ஒ<வD XZகிறாD, “இRத 6/தக/திG ^/திைரைய உைட,பவD யாD?
“அத]J ேவெறா<வD ெசாKகிறாD, “இேயNதாேன தJதியானவD? அவD பாிN/தD,
tயவD, பாவமிKலாதவD.” இVதாG உலகி]J ெகா.Iக,ப.5 ப/திர வாD/ைதக\.
அைததாG ேதவG இேயNகிறி7V_IJ ெகா./தி.வாD, இRத fமிையW5 fமியிK
இ<,பவDகைளW5 கீ@,ப=ய,பQb5 ப=IJ N<\ ேபாGற 6/தக/திG ஏu
^/திைரகைளW5 உைட/தி.வாD, அதினிமி/த5 பிதாவாகிய ேதவG Jமாரனாகிய
கிறி7V_IJ இRத fமியிG ராwய/ைத அளி/தி.வாD.
இ,ேபாV5 ஏu ஆQ. கால/ைத ப]றி பாDIகலா5, இதிK ^தலாவதாக இேயN
^/திைரயிட,பhட 6/தக/ைத எ./V ^தK ^/திைரைய உைடIகிறாD. ஆறா5
அதிகார5 ^தK வசன5 ெவ\ைள JதிைரயிG ேமv\ள நபைர ெவளி,ப./VகிறV.
அவ<ைடய தைலயிK கிாீட5 இ<RதV, ைகயிK விK இ<RதV – அதிK அ56க\
கிைடயாV – ெவ\ைள JதிைரயிK ஏறியி<RதாD, அவG ெஜயிIகிறவனாக_5
ெஜயி,பவனாக_5 6ற,பhடாG. அV இேயNகிறி7Vைவ JறிIகிறV எGபV
பல<ைடய க</V, ஏெனGறாK அவD ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK ஏறிவ<வாD எGZ
ெசாK[யி<RதீDக\. சாி, இைத கவனிWeக\. அதனாK தாG ெவளி,ப./த[K
இ<IJ5 ஒ:ெவா< நிக@_கL5 திற_ேகாKகளாக இ<IகிறV, ஜாG. இ,ப சைப
எ./VIெகா\ள,பhட மZ வினா=யிK நி]கிேறG. இ,ேபாVதாG இRத ^/திைரக\
VவeJகிறV, ^தK •GறைரயாQ.க\. இேயNகிறி7V
எ./VIெகா\ள,ப.தLIJ பிG6 ஏu வ<டeக\ கழி/VதாG ெவ\ைள
JதிைரயிGேமK ஏறி fமிIJ வ<வாD.
இRத தனிநபD தாG அRதிகிறி7V. சாி, 27 ெபயDக\ உeகLIJ ஞாபக5 இ<Iகh.5.
தானிேய[G 6/தக/திG ஏழாவV அதிகார/திK சிறிய ெகா56 எGZ
ெசாKல,பh=<IகிறV. 95 அதிகார/திK, வர,ேபாகிற பிர6 எGறி<IகிறV.
தானிேய[G 115 அதிகார/திK, தG இ‰ட,ப= ெசYபவG. ெவளி,ப./தK 135
அதிகார/திK, ச^/திர/திK இ<RV எu5பின மி<க5 அV வணeக,பhடதாக
இ<RதV, ஜனeக\ வி]க_5 ெகா\ள_5 அவbைடய நாம/ைத வலV ைகயிலாவV
ெந]றிகளிலாவV ^/திைரயாக ெப]றி<Iக ேவQ=யதாக இ<IJ5. அRதிகிறி7V
தாG ^தK ^/திைர, ெவ\ைள JதிைரயிK வ<வாG, அவGதாG இேயN எGபைத
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நிƒபிIக நிைன/V தGனாK இயGற அைன/ைதW5 ெசYதி.வG, ேமசியாவாக
கQபி/தி.வாG.
சாி, அ56க\ இKலாத விK அவG கர/திK இ<,பைத கவனிWeக\. ேவத5 XZகிறV,
அைத உeகLIJ நிைன_ப./VகிேறG, இRத ெவளி,ப./தK 6/தகமானV 500
ெவ:ேவZ விதeகளிK ேவத/திG ம]ற 6/தகeகேளா. ெதாடD6ெகாQ=<IகிறV,
வசனeகைள ெகாQ.\ளV, அைவ ெப<5பாv5 பைழய ஏ],பாh=G தீDIகதாிசன
6/தகeகளிv5, 6திய ஏ],பாh=v5 சில இடeகளிK உ\ளV. ேவத/ைத
^uைமயாக ெதாிRVெகா\ளாமK ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத 6ாிRVெகா\ள
^=யாெதGபத]J இVேவ ஆதார5. 95 அதிகார5 275 வசன5 ெசாKகிறV
அRதிகிறி7V ேதாGZவாG, அதாவV இRத, தானிேயK 6/தக/திG 95 அதிகார5,
275 வசன5, அRத ஏu ஆQ. கால/ைத விவாிIகிறV. பாழாIJகிறவG,
அRதிகிறி7V, அவG 7தான/திK நி]பாG, அவG 6VபிIக,பhட ேராம
ராwய/தி[<RV வ<வாG. அV இGைறயகால ஐேரா,பிய ஐIகிய நா.கLIJ
ஒ,பாக இ<Iகலா5 எGZ ெசாKல,ப.கிறV.
அ,ப=, இ<Iகலா5 எGZ ெசாGேனG. வசன/ைத எGbைடய ேகாhபாh=K
எGனாK விவாிIக ^=யாV. அதாவV 6V,பிIக,பhட ேராம ராwய/திG
உ\கhடைம,6 ஐேரா,பிய ஐIகிய நா.களிK இ<RVதாG நடIகிறV. அRத ேராம
சா5ராwய/தி[<RV அவG ேதாGZவாG, ஆLைக ெசYய வ<வாG. அவG
எ<சேலமி]J ெசGறி.வாG, அவG உரZதிப./திகிறாG, ைகெயu/திடவிKைல,
சமாதான உடGப=Iைக ெசYV ஒ,பிhடாG எGZ ெசாKல,படவிKைல,
நைட^ைறயிK இKலாத ஏ]கனேவ தீDமானிIக,பhடைத உZதிப./தி.வாG. தி
கா5, ேடவிh அIகாDh, தி ஆ7ேலா அIகாDh, இ7ேரvIJ5 ேயாDதாbIJ5
இைடயான சமாதான ஒ,பRத5 ேபால, அRதிகிறி7V வ<5ேபாV இ<IJ5 சமாதான
ஒ,பRதeகைள அவG உZதிப./தி.வாG.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. ேபானவார5 ேபN5ேபாV அRதிகிறி7V

ஏ]கனேவ பிறRV fமியிG ஏேதா ஒ< •ைலயிK இ<,பைத ந56வதாக ெசாGனீDக\.
அைத ெகா}ச5 விளIகி ெசாKveக\.
அவG நிAசய5 உயிேரா. ஆேராIகியமா இ<,பாG, ஏGனா
ேவத/திG தீDIகதாிசனeக\ ஒ:ெவாGZ5 நிைறேவZ5 நாhக\, ஜாG, அV
வRதாAN. அதாவV, ஒ< காாிய/ைத எKலா<IJ5 ெசாKvகிேறG, சைப
எ./VIெகா\ள,ப.வத]J ^G6 நிைறேவற ேவQ=ய தீDIகதாிசன5 ஒGZ5
இKைல. ேதவbைடய வாD/ைதயிK நிைறேவற ேவQ=ய அைன/V ேவதாகம
தீDIகதாிசனeகL5 சைப எ./VIெகாQட பிறJ தாG நடIJ5.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ஐேரா,பிய ஐIகிய நா.களாK அரசியK அைம,பிK ஒ,6/தK ெபறாதைவ [7பாG
ஒ,பRத/திK, 2007K ைகெயu/திhடனD. இV நடRதV [7பானிK, ேபாD=J. அRத
[7பாG உைடப=IைகயிK ஐேரா,பா_5 அைழIக,பh=<RதV – அதிK 27
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மாநிலeக\ உZ,பினராக இ<RதனD அதிK இGb5 பலD ேசDRVெகா\ள
^GவRதனD, Jறி,பாக ேம=ேடேரனியG ஆகிய நா.களிG மாநிலeகL5 பிராGசிG
ஜனாதிபதி ஷாDெகாசிW5 சமீப/திK இைணRதனD, அைவ எKலா5 ஒGறாக
இைணRV, இ,ேபாV எKலாவ]ைறW5 ேசD/V பாDIJ5ேபாV 45 ெவ:ேவZ
மாநிலeக\ ஒGறிைண/தி<IகிறV. அைவயைன/V5 பைழய ேராம ராwய/திG
எKைலகளிK இ<IகிறV. உQைமயிK, [பியாவிG ெகாேலாெநK கடாபி,
ேம=ேடேரனியG ஐIகிய நா.க\ உ<வானேபாV அதிK அவD கலRVெகா\ளவிKைல
அவD, ெசாKகிறாD, “ஷாDெகாசி எGன ெசYய ^யvகிறாD? பைழய ேராம ராwய/ைத
6V,பிIகிறாரா?” ஆமா, அைததாG அவD ெசYய ^ய]சி/தாD.
நிZவ,பhட இRத ஒ,பRதமானV உQைமயிK வ[ைமயான அரசியைல ஏ]ப./த,
ெபா<ளாதார5, அரசாeக பணிகைள வvப./த, பைழய ேராம ராwய/திG எKைலயிK
இ<Rத பைழய ேராம தைலைமயக/தி]IJ அைழ,6வி./தனD. ஒ< பலமான
தைலைம/Vவ/ைத உQடாIக ^யGறனD. இதG தைலவராக இ<,பத]J
பலவிதமான ஆேலாசைனக\ எu5பின வ[ைமயான அரசியK, ெபா<ளாதார5,
அரசாeக ெசயKபா.க\, ஐேரா,பிய ஐIகிய நா.க\, இைவ 6V,பிIக,பhட ேராம
ராwய/திG உ\கhடைம,பாக இ<IJ5 என நாG ந56கிேறG.
இRத நபD, சா/தானாK ெபல,ப./த,ப.வாG எGZ ெசாKல,ப.கிறவG,
ெவளி,ப./தK 13:2, ^Gபாக வRV, சமாதான உடGப=Iைகைய
உZதிப./தி.வாG, ேவத5 XZகிற அைன/ைதW5 அவG ஒGZ ேசD/தி.வாG,
ஆலய/தி]IJ\L5 ெசGறி.வாG, ‹த ஜனeகளிட5 கh.5ப=IJ ெசாKல,பhட
ஆலய/தி]J\ ெசGறி.வாG. ெவளி,ப./தK 11:1-2 உப/திரவ கால/திG ைமய/திK
அRதிகிறி7V உh6JRV பாழாIJகிற அ<வ<,ைப ஏ],ப./தி.5 ேதவாலயமாகிய
எ<சேல5 நகர/திK பDவத/திG ேமK கhட,ப.5 ஆலய/ைத Jறி/V XZகிறV.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

நீeக இத]J ^GனாைலW5 ெசாGனீeக, ஜி5மி,

உeகLைடய ந5பிIைக அதாவV ேதவG Vவeகி.5ப=IJ சா/தாG
கா/VIெகாQ=<IகிறாG, எ./VIெகா\ள,ப.தK ச5பவிIகேவQ.5, அவbIJ
அV ெதாியாV, அRத காாிய/திK அவbIJ அதிகாரமிKைல, அவG எ,ேபாV5
அRதிகிறி7Vைவ இறIக கா/தி<IகிறாG, இேயN இRத fமிIJ ேதவனாK
அb,ப,பhடV ேபால அவb5 ஒ<வைன அb6கிறாG.
ஒGைற உeகLIJ நிைன,fh.கிேறG, ஜாG, நா5 ஒ< தனி
நபைர அRதிகிறி7V எGZ ெசாKலவதிKைல. இRத •GZ மனிதDகL5
விலகிவிhடாv5, ஐேரா,பிய ஐIகிய/திG தைலவரான 3 ^Iகிய
பிர^கDக\,அRதிகிறி7VவிG ெசயKகLIJ ஒ,6தK அளி/திட வாY,பி<IகிறV,
அவDகளிKலாவிhடாv5 ேவெறா<வD வர^=W5. சா/தாG ஒ< தனி நபைர
ெதாிRVெகா\கிறாG, அV யாராக இ<Rதாv5 பிரAசைனயிKைல, சா/தாG தாG
தனV ஆதிIக/தி]J\ ைவ/VIெகா\L5 ஒ< நபைர ப]றி ேயாசிIகிறாG, அவbIJ
அதிகார/திG 7தான/ைத அளிIகிறாG. அைததாG 135 அதிகார5 XZகிறV. அRத
Dr. ஜி5மி =ேயாe:
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ேமைட அRத மனிதbIகாக ைவIக,பh=<,பைத பாDIகிேறா5, அவGதாG அRதி
கிறி7Vவாக, ேதாGZவாG.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh, ஜி5மி, இ,ேபாV நா5 ^/திைர நியாயதீD,ைப

பாDIக VவeகிW\ேளா5. அ./தV இரQடாவV ^/திைரயிG நியாயதீD,6, இதிK
W/த/ைதW5 fமியிK நடIக இ<IJ5 ெகா.ைமயானவ]ைறW5 காQகிேறG.
ேதசeகளிK உQடாக இ<IJ5 மா]றeகைள ப]றிW5 நீeக\
ெசாK[IெகாQ=<RதீDக\, அைத இ,ேபாேத நா5 பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5,
அைத,ப]றி விளIகமாக ெசாKveக\. அ./த வார5 பாDIகேபாகிற/ைத ப]றி
ெகா}ச5 ெசாKveக.
அதாவV, இேயNகிறி7V, ஒ[வ மைலயிK ஏறி,ேபாJ5ேபாV,
W/தeகைளW5 W/தeகளிG ெசYதிகைளW5 ேகh,ŒDக\ எGறாD, ேதச/தி]J
விேராதமாக ேதச^5, ராwய/தி]J விேராதமாக ராwய^5, ஜன/தி]J விேராதமாக
ஜன5. அVதாG உப/திரவ கால/திG VவIக/திK ச5பவிIக,ேபாகிறV. ர‰யா
ேபாGற ேதசeக\, ஈராG, சீாியா, ஆ,கானி7தாG, பாகி7தாG, சŽதி அேரபியா.
இைவயைன/V5 ேவத/திK ெசாKல,பh=<IJ5 நா.க\. தானிேய[G 6/தக5,
எேசIகிேயK, சeகீத/திv5 ெசாKல,பh.\ளV, அதிK இ7ேரK ேதச/தி]J
விேராதமாக ைகெய.IJ5 ஜாதிக\ எGZ ெசாKல,பh=<IகிறV. இைததாG ெசாKல
வி<56கிேறG, ஜாG, கடRத 19 ஆQ.களாக ம/திய கிழIJ ேதச/திK வா@கிேறG,
இRத ேதசeக\ எKலா5 ஒGZ திரQ. இ7ேரைல தாIக ஆய/தமாக இ<Iகிறைத
பாDIகிேறG.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. ேநயDகேள, ேதசeகளிG சீரைம,ைப ப]றி நா5

ேபசிட இ<Iகிேறா5, ^/திைரயிG நியாயதீD,6கைளW5 பாDIக இ<Iகிேறா5, 5
வாரeகளிK ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத ப]றி உeகேளா. பகிDRதிட இ<Iகிேறா5,
ெதாடDRV நிக@Aசிைய தவறாமK பாD,ŒDக\ என ந56கிேறா5.

எeகLைடய ெதாைலIகாhசி நிக@சிகைள காண
இலவச ஜாG அGெகDெபDI நிக@Aசி ஆ,ைப பதிவிறIக5 ெசYதி.eக\.
இேயN கிறி7Vைவ ஏ]Zெகா\வத]கான ெஜப5 @JAshow.org
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