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ெவளி,பHOதின விேசஷI U8தகI ஒfெவா= பhயாக - நிகAbசி
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அறிவி,பாள0: இ3ைற56 கிறி8தவ0களி: நா3கி: ஒ=வ0 அவ0க>ைடய
வாAநாளி:தாேன இேயD மீGHI வJதிHவா0 எ3பைத விDவாசி5கி3றன0.
எதி0காலOைத 6றிOP காிசைனQைடய நI அைனவ=56I ேதவ3 RறிHI
ெசTதிதா3 ெவளி,பHOதின UOதகI. அதி: சைபக>56 இேயD கிறி8P இVதியாக
ெசா:WHI வா0OைதகX மYVI Z5கிய நிகA[களான எHOP5ெகாXள,பHத:,
இரGடாI வ=ைக, இVதி நியாயOதீ0,U, சாOதா^56 எ3ன சIபவி56I
எ3பைதQI, அJதிகிறி8P, தவறான மா05கOைத பி3பYVகிரவ0களி3 நிைலகைள
RVகிறP. உபOதிரவகாலOதி: நட5க இ=56I ெகா`ரமான காாியaகைள Rறி
எதி0காலOைத 6றிOP இேயD எbசாி5கிறா0, அ0மேகெதா3 QOதI, இJத cமியி:
அவ=ைடய இரGடாI வ=ைக ேபா3றைவ. இJத UOதகOதி: ஆயிரவ=ட அரசாeசி,
இJத cமியி: வாAJத ஒfெவா=வ=56மான இVதி நியாயதீ0,U, தIZைடய
ஜனaக>5காக நிOதியOதி: எ3ன திeடaகைள ேதவ3 ைவOதி=5கிறா0 எ3பைத
பYறி ெசா:ல,பeh=5கிறP.

இ3ைற56, உaகைள பh,பhயாக இJத ெவளி,பHOத: UOதகOைத ெதளிவாக
UாிJPெகாX>I விதOதி: நடOதிெச:ல இ=5கிேறாI, ேதவ3 Z3னாிவிOதி=56I
எதி0கால நிகA[கX சIபவaகX எ:லாI சமீதி=,பைத நீaகX UாிJPெகாXள
உதவிHேவாI. இJத விேசஷிOத ஜா3 அ3ேக0ப05 நிகAbசி56 உaகைள அ3Uட3
வரேவYகிேறாI.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

நாI ெவளி,பHOதின விேசஷOைத 6றிOP

பா0OP5ெகாGh=5கிேறாI அேதாH ெவளி,பHOத: UOதகOதி: உaக>56
இ=56I ேகXவிக>56I பதிலளிOP5ெகாGh=5கிேறாI. எனP வி=Jதின0 டா5ட0.
ஜிIமி hேயாa. அவ0 தீ05கதாிசன பGhத0, அவ0 1993 Zத: மிOதிய கிழ5கி: தா3
வசிOP வ=கிறா0, அJத நாeகளிW=JP ஒfெவா= இ8ேரWய பிரதம0கைளQI
அறிJதி=5கிறா0. நமP உலகி: நட56I நிகA[கX அைனOைதQI அவ0 அறிJP
இ=5கிறா0. அJத நிகA[கைள ெவளி,பHOத: UOதகOPட3 இைணOP பா05கிறா0.
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எனி^I இைவயைனOPI ெவளி,பHOதின விேசஷOைத 6றிOத அh,பைட
காாியaகைள கGடறிQI ெசய:களா6I. சாி, ஜிIமி, கடJத சில வாரaகளி3
ெசTதிைய ேகeகாதவ0க>5காக, D=5கமாக ெசா:paக. எHOP5ெகா:pதைல பYறி
ேபசிடலாI, இரGடாI வ=ைகைய 6றிOP பா0OதிடலாI, இVதி நியாயதீ0,ைப
6றிOPI பா0OதிடலாI, இதி: எ,ேபாP உபOதிரவ காலI வ=கிறP, எ,ேபாP
அJதிகிறி8P ேதா3Vவா3 எ3பைதQI பா05கலாI. மVபhQமாக எaக>56
ெசா:paக.
Dr. ஜிIமி hேயாa:

ெவ:, நீaக q3V Z5கிய நிகA[கைள பYறி Rறினீ0கX –

எHOP5ெகாXள,பHத:, கிறி8Pவி3 வ=ைக, மYVI உபOshரவகாலI, ெபாிய
ெவXைள சிaகாசன நியாயதீ0,U. ெவளி,பHOத: UOதகOதி: ெசா:ல,பeh=56I 3
Z5கிய நிகA[கைள விவாி56I பhயாக இJத 3 tGகைள ைவOதி=5கிேறாI.
எHOP5ெகாXள,பHத:, நா3காI அதிகாரI Zத: வசனI, ேமpI நா3காI
அதிகாரI 2 W=JP 19:10 வைர, 16 அதிகாரaகX, இதி: ஏy வ=ட உபOதிரவ
காலOைத பYறி விள5கமாக ெசா:ல,பeh=கிறP. சாி, இJத tG கிறி8P மீGHI
cமி56 வ=வைத 6றி,பதாக இ=5கிறP. அைத ெவளி,பHOத: 19I அதிகாரI, 11I
வசனOதிW=JP பா05கிேறாI. அதY56 பிற6 20I அதிகாரOதி: 1000 வ=ட
அரசாeசிைய பYறி பா05கிேறாI. அP ஆயிரவ=ட அரசாeசிைய எHOP5RVகிறP.
அJத ஆயிர வ=ட அரசாeசியி3 நாeகளி: இேயDகிறி8P ராஜாீகI ப3^கிரவராக
அரசா>வா0, அ,ேபாP cமியி: எa6I சமாதானI இ=56I. இJத கைடசி tG, 3
tGகளி: q3றாவP tG, ெவளி,பHOத: UOதகOதி3 3 Z5கிய நிகA[களி:
q3றாவP நிகAைவ 6றி,பிHகிறP, ெபாிய ெவXைள சிaகாசன நியாயதீ0,U,
ெவளி,பHOத: 20:11-15. அதY56 பிற6, நிOதியா வாA[, Uதிய வானaகX, Uதிய cமி
மYVI Uதிய எ=சேலI.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe, இPதா3 பா0OP5ெகாGh=5கிேறாI,

அேதாH நாI ZதலாI அதிகாரOதி: ெசா:ல,பeh=56I இேயDவி3 த3ைமகைள
பா0OேதாI, சைபக>56 எyத,பeட கhதaகைளQI பா0OேதாI. அேதாH,
ெவளி,பHOத: UOதகOதி: சைபக>56 எyத,பeட கhதaக>56 பிற6, எ:லாI
பரேலாகOதிY6 மாYற,பHI நிைலைய பா05க ZhகிறP. எHOP5ெகாXள,பHத:,
ஜனaகX பரேலாகOதிY6 ெச:வைத பா05கிேறாI. அ,ேபாP cமியி: சIபவி56I
காாியaக>I இ=5கிறP, அPதா3 ஏy வ=ட உபOதிரவ காலI. அP ெவளி,பHOத:
UOதகOதி: ெசா:ல,பeh=56I ஏy ZOதிைரக>ட3 Pவa6கிறP. இ,ேபாP
அJதிகிறி8Pைவ பYறி பா0Oதைத நிைன[பHOதிடலாI, அJதிகிறி8Pவி3 உதயI
தா3 Zத: ZOதிைர.
Dr. ஜிIமி hேயாa: ஜா3, ZதWpXள ZOதிைரகளி3 நியாயதீ0,பான, 7
ZOதிைரகளி3 நியாயதீ0,U, q3Vவிதமான ஏy அH56களி: Zதலாவதா6I, அP
Zத: q3றைர ஆGH காலOதி: நட5கவி=,பைவ, எHOP5ெகாXள,பHதp56
பிற6 PவaகிHI காாியI. அதாவP, அJத ஏy வ=ட காலOதி: கhகாரI
DYறOPவa6கிறP, தானிேய: 9:27: ெசா:ல,பeh=,பP ேபால, அJதிகிறி8P
வ=IேபாP, ஒேர அரசாaகI எ3^I நிைல, ஒேர ெபா=ளாதாரI, ஒேர அரசிய:
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தைலவ0, இ8ேரேலாHI அதி3 சOP=5கேளாHI சமாதான உட3பh5ைகைய
உ=திபHOதிHவா3. சாி, அவ3தா3 ெவளி,பHOத: 6:1-2: ெசா:ல,பeட ெவXைள
6திைரயி3 ேம: எாிவ=கிறவ3. அJதிகிறி8P, இ,ேபாPI அவ3, cமியி:
இ=5கிறா3 எ3V நா3 நIUகிேற3. நIZைடய உலகி: இ,ேபாP நைடZைறயி:
உXள காாியaகX அைனOPI, 6றி,பாக ஐேரா,பிய ஐ5கிய நாHகளி: நட,பைவ,
Uதிய ேராம சாIரா}யOதி3 உXகeடைம,ைப ெகாGடதாக காண,பHகிறP,
அPதா3 அJதிகிறி8Pவி3 சாயைல உைடயதாக க=த,பHகிறP. இைவதா3
உபOதிரவ காலOதி3 Zத: q3ைறைய ஆGHகX இJத உலகOைத தனP
கeH,பாehY6X ைவOதிட அhOதளமாக இ=5க,ேபாகிறP. தயாராகிவிeடP,
த3ைன ெவளி,பHOத அJதிகிறி8P ஆயOதமாகிவிeடா3.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஓேக, Zத: ZOதிைரயிW=JP Pவaகினீ0கX, அதி:

அJதிகிறி8P ெவளி,பHவா3 எ3றி=5கிறP. ெவXைள 6திைரயி3 ேம: ஏறி
வ=கிறவ3 ஏ3 அJதிகிாிbPவாக இ=5கிறா3?
Dr. ஜிIமி hேயாa: ஏென3றா: அதி3ேம: ஏறியி=Jதவ^56 ஒ= கிாீடI
ெகாH5க,பeh=JதP, ைகயி: வி: ெகாH5க,பeh=JதP ஆனா: அதி: அIU
இ:ைல. இP நம56 தானிேய: 9:27: ெசா:ல,பeh=,பைத ெவளி,பHOPகிறP
அவ3 சமாதான உட3பh5ைகைய உVதிபHOPகிறா3. அைத ஒ,பிடவி:ைல,
சமாதான உட3பh5ைகைய உVதிபHOPகிறா3. அJதிகிறி8P அவ3 8தானOதி:
நி3றிHவா3. Zத: q3றைர ஆGHகால பி3னணிைய பYறி, நாI கடJத
நிகAbசிகளி: பா0OேதாI, ேராI நகைர தைலைமயாக ெகாGh=56I
கXளOதி=bbசைப. ெவளி,பHOதின விேசஷI 17I அதிகாரOைத பா056IேபாP,
மி=கI எ3ற வா0Oைதைய பா0,€0கX. இ,ப, ெவளி,பHOதW: அPதா3
அJதிகிறி8Pவி3 ெபய0. மி=கI எ3V, 17I அதிகாரOதி: எeH Zைற
ெசா:ல,பeh=5கிறP, இJத கXள மா05கOைத அவ3 ெபாV,ேபYறிHவா3. இJத
கXள மா05கOைத அவ3 நிைலபHOதிய[ட3 உலகI ZyவPI அவைன வணaகிட
ஆரIபிOதிHவா0கX. இPதா3 ZOதிைரகளி3 நியாயதீ0,Uகளா:
ெவளி,பHOத,பeட காாியaகளாக இ=5கிறP.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe, இP தீ05கதாிசன •லா6I இP உGைம

நிகA[கைள நம56 RVகிறP. நIமிடI ேபDIபh56 ேதவ3 எதYகாக தீ05கதாிசன
பாைஷைய உபேயாகி5கிறா0, அைத எ,பh UாிJPெகாXவP?
Dr. ஜிIமி hேயாa: அவ0 தீ5கதாிசன ெமாழிைய உபேயாகிOதி=,பைத நIUகிேற3,
மYற UOதகaகைளQI ெகாHOதி=5கிறா0 தானிேய:, எேச5கிேய:, சகாியா, மYV
ெவளி,பHOத: ஏென3றா: அவ0 எ3ன ெசா:கிறா0 எ3பைத நIமா: கிரகிOP
ெகாXள இயலாம: இ=Jதி=56I எ3பPதா3 உGைம. அவ0 அைடயாளaகைள
பய3பHOPகிறா0, அP கYபைன கைதய:ல, அP உ=வ5கைதேயா அ:ல, ஆனா:
சOதியOைத எHOPைர56I அைடயாளaகளாக இ=5கிறP. உaக>56 ஒ=
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விஷயOைத நிைன[பHOPகிேற3 Zத: அதிகாரOதி: இேயD ஏy நeசOதிரaகைள
ைகயி: எJதி5ெகாGH ஏy ெபா3 6OPவிள56களி3 மOதியி:
உலாவி5ெகாGh=Jதைத பா0OேதாI. இJத தீ05கதாிசன UOதகaகைள
UாிJPெகாXள ெதாட0JP ேதவ^ைடய வா0Oைதைய வாசி5கேவGHI. அ,பh
ெசTQIேபாP 1I அதிகாரI 20I வசனOதி:, ஏy நeசOதிரaக>I ஏy சைபகளி3 ஏy
tத0கX எ3VI ஏy 6OPவிள56க>I ஏy சைபகX எ3VI ெசா:ல,பeh=5கிறP.
இJத தி=ைமயி3 ேகாeபாH அைடயாளமாக ெசா:ல,பeh=56I ெவளி,பHOத:
UOதகOதி3 அைனOP வசனaக>56I ெபா=JPI, நியாயதீ0,Uகைள விவாி56I
பhயான தீ05கதாிசன வா0OைதகX.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

என56 பிhOத விஷயI எ:லா வசனaக>I

இைண5க,பeடதாக இ=,பPதா3. அைத வாசிOதா: ேபாPI. நீaக எேச5கிய:
UOதகI, தானிேய: UOதகI, சகாியாவி3 UOதகI, மYVI ெவளி,பHOத:
இைவயைனOைதQI ஒ3றிைணOP பா05க ZhQI. அதாவP, அ,ேபாP ேவதI
ெசா:pகிற இJத காாியOைத பYறிதா3 ேபசி5ெகாGh=5கிேறாI எ3ற ெதளிவான
விள5கOைத நாI ெபYV5ெகாXேவாI.
Dr. ஜிIமி hேயாa: நீaக இ,ப ெசா3ன நா36 UOதகaக>I மிக Z5கியமான
UOதகaகX ஜா3. எதி0காலOைத 6றிOத ேதவ திeடOைத நீaகX
UாிJPெகாX>IேபாP அP ைகQைறகைள ேபால சாியாக ெபா=Jதியி=56I. 2
ேபP= 1:20 RVகிறP எJத தீ05கதாிசனZI DயேதாYறமான
ேபா=ைளQைடயதாயி:ைல. இP எ:லா=I நிைனவி: ெகாXளேவGhய
Z5கியமான தி=மைற ேகாeபாH. தீ05கதாிசனமாக ெசா:ல,பeh=56I ஒ=
வசனOைத மYெறா= வசனOைத ைவOP நிராகாி5க நிைன,பP தவV.
அைவயைனOPI ைகQைறகX ேபால நிbசயI சாியாக ெபா=Jதியி=56I.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe. இேயD அJத ZOதிைரகைள உைட5கிறா0,

அ,பh ெசTQIேபாP, cமியி3 மீP நியாயதீ0,U உGடாகிறP. Zதலாவதாக
அJதிகிறி8Pவி3 உதயI. இரGடாவP சிவ,U 6திைரயி3 ேம: ஏறிவ=கிறவ3.
இத^ைடய அ0OதI எ3ன?
Dr. ஜிIமி hேயாa: சிவ,U 6திைரயி3 ேம: ஏறியி=,பவ3 Uற,பeH ேபாT
cமிஎaகிpI QOதaகைள Pவ56கிறா3. இேயD கிறி8P ெசா3னP
நிைனவி=5கிறதா QOதaகளி3 ெசTதிகைள ேகe€0கX, உலகிpXள அைனவ=56I
ஆaகாaேக நட56I QOதaகளி3 ெசTதிகX அறிவி5க,பHI. சமீபOதி:
ெகாலIப8‚: இ=Jேத3, GA, பிரசaகிOேத3. அP ரா^வமி=56I பeடணI. அJத
சமயOதி: உலகி3 ப:ேவV இடaகளி: ெமாOதI 57 QOதaகX
நடJPெகாGh=,பதாக ெசா:ல,பeடP. கா0Wசி: QOத க:„ாியி: பeடI ெபYV
வJதி=Jத பைடOதைலவ0, PA, எ3னிடI வJP Rறினா0, “Dr. hேயாa, ஒ= தி=OதI
ெசTய நிைன5கிேற3 எ3றா0.” அதY6 நா3, எ3ன தவV ெசTேத3?” எ3றதY6, 57
QOதaகX எ3V ெசா3னீ0கX அ:லவா. நா3 இ,ேபாPதா3 ேபா0 க:„ாிைய
ZhOேத3, அa6 உலகி: 153 QOதaகX நட,பதாக Rறினா0கX எ3றா0.” அPதா3
நட5கிறP. இJத ேதசaகX எ:லாI, ஜா3, ˆத0களி3 ேதசமான இ8ேரp56
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விேராதமாக திரGH ெகாGh=5கிறP. அPதா3 இJத இரGடாI ZOதிைர, சிவ,U
6திைரயி3 ேம: ஏறியி=,பவ3, உலகி: QOதOைத நட,பி56I பhயாக ைகயி:
பeடயOைத ஏJதி5ெகாGH வ=கிறவ3. இJத ேதசaகX எ:லாI இ8ேரp56
விேராதமாக QOதI நடOதிட இ,ேபாPI தயா0 நிைலயி: உXளன0.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe. எேச5கிய: 38I அதிகாரOைத பா0OேதாI, அJத

பehயைல 6றிOP Rறினீ0கX. மVபhQI அைத ெசா:ல ZhQமா, ஏ3னா
எேச5கிய: 38 இ,ேபாP நடJP வ=கிறP எ3V Rறினீ0கX. அேநக0 அத அறிJதிட
வி=IUகிறா0கX, ெவளி,பHOத: UOதகOதி: எJத இடOதி: எேச5கிய: 38
ŠைழகிறP.
Dr. ஜிIமி hேயாa: எேச5கிய: 38 ஏy வ=ட உபOதிரவ காலOதி3 Pவ5கOதி:
ŠைழகிறP. அைத பYறி உaக>56 விள5கமாக ெசா:pகிேற3. அதY56 Z3U மYற
UOதகaகளி: இJத ஒ3V திரGH வ=I ேதசaகைள 6றிOP ெசா:ல,பeh=,பைத
Rற வி=IUகிேற3. தானிேயW3 11I அதிகாரI 40 Zத: 45 வைர, வடதிைச ராஜா
எ3றி=5கிறP – அP சீாியா எ3றறிேவாI – ெத3திைச ராஜா எனபP எகி,ைத
6றி5கிறP. சாி, இJத இ= ேதசaகX தா3 ZதW: இ8ேரp56 விேராதமாக
பைடெயHOP வJதிHI ேதசaகX. அேத வசனOதி: பா056IேபாP வடதிைசயிW=JP
வ=I, ெத3திைசயிW=JP வ=I, கிழ5கிpI மா05கிpI இ=JP ெசTதிகX வ=I
எ3றி=5கிறP. அP நIைம எேச5கிய: 38Y6 நடOPகிறP, எேச5கிய: 38 வசனI 2:
ெசா:ல,பeh=5கிறP, மாேகா6 ேதசOதானான ேகா6. ேகா6 தா3 தைலவ3,
மாேகா6 ஒ= இடI. நில,பர,ைப 6றிOP விாிவாக பா0,பதY6 ேபாதிய ேநரI நம56
இ:ைல. அதனா: D=5கமாக ெசா:pகிேற3 மாேகா6 எ3பP அJத காலOதி: இJத
UOதகOைத எyதிய எேச5கிய: வாAJத நாeகளி: உGடாயி=Jத ேதசI, அP
கா8பிய3 கடp56I க=aகடp56I வட5ேக உXளP. அP இ3ைறய ரŒயாவாக
இ=5கிறP. ேமpI 2I வசனOதி: ேமேச56 tபா: 6றி,பிடபeh=5கிறP. வசனI
6: ெகாேம0 மYVI ேதாக0மா. சாி, இைவயைனOPI ேவதாகமOதி3 நா36
கா:பாகமாக இ=5கிறP அைத இ3ைறய ந•ன P=5கியாக பா05கிேறாI.
எேச5கிய: 38I அதிகாரOதி3 5I வசனOதி: ெப0சியா 6றி,பிட,பeHXளP. 1936
வைர56I ெப0சியாவாக க=த,பeடP இ3ைற56 நாI அறிJதி=56I ஈரா3,
ஆ,கானி8தா3 மYVI பாகி8தா3. எOதிேயாபியா எ3றி=5கிறP, உaக ேவதOதி:
RŒ எ3றி=5கலாI, அP எOதிேயாபியா, ேசாமாWயா, •டா3. Ue
எ3றி=5கிறP,அ:லP Wபியா. அP இ3ைறய Wபியாதா3. நீaகX சaகீதI 83ைற
பா056IேபாP அதி: ச•தி அேரபியா[I ெலபனா^I ேச05க,பeh=5கிறP.
நா3 இ,ேபாP ெசா3ன அைனOP ேதசaக>I தaகைள ஒ3V திரehHI, அைத
அவ0கX Zத: ஆV மாதOதி: நட,பிOதிHவா0கX, என நIUகிேற3, உபOதிரவ
காலOதி3 Pவ5கI. எேச5கிய: 38:8 RVகிறP இ8ேர: ேதசI சமாதானமாக
இ=5ைகயி: அ,பh ெசTதிHவா0கX. தaகX ஆQதaகைள
ஓTJதி=5க,பG‘ைகயி: இ,பh ெசTவா0கX. அவ0கX பதிலYற கிராமaகளி:
வாAவா0கX. ரா‘வOதி: இதY6 அ0OதI எ3னெவ3றா: அவ0கX ஆQதaகளி3றி
இ=,பா0கX எ3பதா6I. அவ0கX ேதசOதி: பாPகா,பாக இ=,பா0கX. அP
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எ,ேபாP சIபவி56I? அJதிகிறி8P சமாதான உட3பh5ைகைய உ=திெசQIேபாP,
ெபாTயான சமாதானI, 6Vகிய கால சமாதானI. ஆனா: ˆத0கX தaகX ேமசியா
வJPவிeடதாக நிைன,பா0கX, சமாதானI உGடாயிYV. அதினா: ஆQதaகைள
கைளJதிHவா0கX. அ,ேபாP ஒ3V திரGட ேதசaகX தா5கிட Pவa6I. இP
உபOதிரவகாலOதி3 Zத: ஆV மாதOதி: நடJதிHI.
எேச5கிய: 39I அதிகாரI 2I வசனI RVகிறP அJத ேதசaகX எ:லாI
Zறியh5க,பHI. இைத 6றிOP ேயாசிOP பா=aகX, நா3 ெசா3ன அைனOP
ேதசaகளிpI காண,பHI ெபாPவான விஷயI, ரŒயா மeHI வில5க,பeh=56I,
அைவயைனOPI இ8லாமிய நாHகX. அ,பhெய3றா: இ8லாமிய0கX தா3,
உபOதிரவ காலOதி3 Zத: ஆV மாதaகX, ெசய:பHI ஜனaகளாக இ=JதிHவா0கX.
அPதா3 திற[ேகா:. நிைனவி=5கeHI, அJதிகிறி8P[56 மYெறா= ெபாV,UI
இ=5கிறP. அவ3 ேராமி: இ=,பா3, இOதாW, உலகி3 ஒேர கXள சைபைய நிVவிட
நிைன,பா3. இ8லாமிய0கX அJதிகிறி8P நிVவிHI கXள சைபயி3 காலOேதாH
இைணJP ெசய:பட மாeடா0கX. Zத: q3றைர ஆGHகX இJத
கXளOதி=bசைபயி3 ெசய:பாHகX அரaேக=Iபhயாக அவ0கX உலகOதி3
கGக>56 மைறJதி=,பா0கX.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe. தானிேய: 11:, ெசா:ல,பeh=56I

ேதசaகX, எேச5கிய: 38ேடாH, இைணJP ெப=Oத பாதி,ைப உGடா56I. அவ0கX
இ8ேரp56 விேராதமாக வ=வா0கX, ேதவ3 இ8ேரைல பாPகா,பா0. ஆனா:
q3றாவP ZOதிைரைய பா056IேபாP இJத ேசைனகளினா: உGடா6I
QOதaகளி3 தா5கOைத பYறி பா05க ZhQI, ஏென3றா: q3றாவP ZOதிைர
உலகி: ப’சOைத உGடா56கிறP. உலகளாவிய QOதaகளா: உண[ உYபOதி
பாதி5கிறP, உலகெமaகிpI பசிெகாHைம தைலெயH56I.
Dr. ஜிIமி hேயாa:

அதாவP, WHO, உலக Dகாதார அைம,U, RVகிறP cமியி3

ஜனOெதாைகயி: ஒ3றி: பாதிேப0 இ3ைற56 இர[ உணைவ வயிறார சா,பிடாம:
பH5ைக56 ெச:கிறா0களாI. அPமeHம:ல ஒfெவா= ஏy ெநாhக>56,
ஒfெவா= ஏy ெநாhக>56, பசியினா: ஒ= 6ழJைத இற5கிறP. இJத உலகி: நாI
எJத நிைலயி: இ=5கிேராI எ3பைத கவனி5க ேவGHI. அெமாி5க0கX,
ெசழி,ேபாh=56I அெமாி5க0கX, பசியினா: மாGHேபா6I ஜனOதி3 நிைலைய
UாிJPெகாXவேத இ:ைல. இPதா3 இ,ேபாP நடJPெகாGh=5கிறP. அHOததாக
நா3காவP ZOதிைர, அPதா3 மரணI. cமியி3 ஜனOெதாைகயி: நா3கி: ஒ= பa6
– நIZைடய தYேபாைதய ஜனOெதாைக 6 பி:Wய3 ஜனOதி:, 1.5 பி:Wய3 ம5கX –
QOதaகளினா: மாிOதிHவா0கX, ப’சOதி: மாிOதிHவா0கX, பலவித சIபவaகளா:
மாிOதிHவா0கX. அதY56 பிற6 விDவாசிகளி: பல=I இரOத சாeசியாக
மாிOதிHவா0கX. சாி, சைப, கிறி8தவ0கX, எHOP5ெகாXள,பHவா0கX. ஆனா:
அJத காலOதி: நாI ஏYகனேவ பா0Oத இரGH இரOத சாeசிகX
பிரச3கிOதிHவா0கX. cமியி: இ=56I ஜனaகளி: பல=I, ˆத0க>I
Uறஜாதியின=I, கிறி8Pைவ ஏYV5ெகாXவா0கX. அவ0களி: பல=I மி=கOதி3

6

ZOதிைரைய ஏYகாததா: இரOத சாeசியாக மாி,பா0கX. அதY6 பி3U வானaகளி:,
cமியி3 நிலaகளி: DYVb•ழW: நியாயதீ0,U PவaகிHI.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe, இ,ேபாP ஒ= இைடேவைள

எHOP5ெகாXேவாI இைத ெதாட0JP பிற6 பா0sOதிHேவாI, ஏென3றா:
இ,ேபாP உபOதிரவOதி3 மOதிய ப6தி56 ெச:கிேறாI. இJத அJதிகிறி8Pைவ பYறி
பா05க வி=IUகிேறாI, உலகி3 இJத தைலவ0 ஒ=சில காரணaக>5காக
இ8ேரp56 ேபாகிறா0, அவ0 ேதவாலயOதிY6X பிரேவசிOP நIபZhயாத சில
காாியaகைள பிரகடணி5கிறா0. நாI தி=Iப வJதPI அைத பYறி பா05க
இ=5கிேறாI. எனேவ இைணJதி=aகX.
****
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe, மீGHI வ=க. ேநய0கேள, ேதவ3 நம56

ெவளி,பHOதின விேசஷOைத ெகாHOதி=5கிறா0. சாிOதிரOதி3 எJத ப6தியி: நாI
இ=5கிேறாI எ3பைத UாிJPெகாX>Iபhயாக கிறி8தவ0க>56 ேதவ3 இைத
ெகாHOதி=5கிறா0. இ,ேபாP நாI ெதாட0JP பா05க இ=,பP, சைப
எHOP5ெகாXள,பeட பிற6, ேதவ3 இJத cமியி: ெசTய இ=56I காாியaகX
எ3ன. இJத ZOதிைரகளி3 நியாயதீ0,ைப பYறி பா05கிேறாI. அைத நிைற[
ெசTதிடலாI, அதY6 பிற6 அJதிகிறி8P எ=சேலமி3 ேதவாலயOதிY6X
பிரேவசி,பைத 6றிOP பா05க ேவGHI. ேமpI நாI DYV•ழW: உGடாக
இ=56I நியாயதீ0,ைபபYறிQI ேதவ3 நம5காக ைவOதி=56I சில Dவார8யமான
விஷயaகைளQI பா05க இ=5கிேறாI. ேநய0களி: சில0, ஜிIமி, ேகXவிகைள
Z3ைவ5கிறா0கX, இJத காாியaகளி: எதYகாக இ8ேர: இைண5க,பHகிறP?
இ8ேரைல 6றிOP அ,பhெய3ன விேசஷI? உலா நாHகX அைனOPI இVதியாக
எதYகாக இ8ேரp56 விேராதமாக வJP அைத தா5க ேவGHI?
Dr. ஜிIமி hேயாa:

அதாவP, ேதவ3 ˆத0கேளாH உட3பh5ைக ெசTதி=5கிறா0,

அதாவP நா36 வா56OதOதI ெகாHOதி=5கிறா0, ஆபிரகாமி3 உட3பh5ைக,
ேதசOதி3 உட3பh5ைக, தா•தி3 உட3பh5ைக, மYVI Uதிய உட3பh5ைக. ˆத
ஜனaகளி3 வாAவி: நிைறேவYற,பட ேவGhய திeடI இ3^I இ=5கிறP. அவ0
உGைமQXளவ0 எ3பைத நி=பி56I பh, ˆத ஜனaக>56 சில வா56OதOதaகைள
Rறினா0, அைவ நிைறேவYற,பட ேவGHI. உதாரணமாக, வா56OதOத ேதசI.
வா56OதOத ேதசOதி3 உட3பh5ைகயானP Qதஜனaக>56 இ,ேபாP இ=56I
நிலபர,ைபவிட பOP மடa6 அதிகமாக இ=56ெம3பைத உVதி ெசTகிறP, அதி:
எகி,தி3 பாதி பாகZI, இ8ரா: ZyவP, —பேனா3 ZyவPI, சீாியா ZyவPI,
ேயா0தா3 ZyவPI, ஈரா5கி3 Z5கா: பாகZI, 6ைவO ZyவPI, ச•தி
அேரபியாவி3 Z5கா: பாகZI அடa6I.
இைத, ேயாசிOP பா056IேபாP ேதவ3, ˆத ஜனaக>56 ெகாHOத வா56கX
ெதளிவாகிறP, காாியI இ,பhயாக இ=5க, நாI பா0Oத இJத ேதசaகX அைனOPI
ஒ3V திரGH வ=வத3 காரணI UாிகிறP, ˆத ஜனaக>56 விேராதமாக
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வ=கிறா0கX, இவ0கX ேதவனா: ெதாிJPெகாXள,பeட ஜனI. இJத நிலOைத
மாOதிரI அவ0க>56 வா5களி5கவி:ைல, ரா}யOைதQI அவ0 வா5களிOதி=5கிறா0.
அJத ரா}யமானP, நிbசயI, இேயD கிறி8P cமி56 வ=IேபாP நிைலபHOத,பHI.
அதYகாகOதா3 இJத நியாயதீ0,UகX அைனOPI நடJேதVகிறP. இJத உலகி3
வ:லைமகX எ:லாI தக05க,பட ேவGHI. ˆத ஜனaக>56 வா5களிOத
வா56OதOதOைத இேயD[I பிதாவாகிய ேதவ^I நிைறேவYVZ3 அைவ ZYறிpI
த0க,பட ேவGHI.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe, மனித0க>56 இைடய சில காாியaகX

நடJதாpI, ஒ= ஆவி56ாிய QOதZI நடJPெகாGேட இ=5கிறP, ெவளி,பHOத:
UOதகOைத Z3^I பி3^மாக பா0OP5ெகாGh=5கிேறாI. நடJPெகாGh=56I
ஆவி56ாிய QOதOைத பYறி ெசா:paகX அைவ cமியி: சIபவி,பைவகேளாH
எ,பh ெதாட0Uைடயதாக இ=5கிறP.
Dr. ஜிIமி hேயாa:

நிைனவி=5கeHI, உபOதிரவ காலOதி3 Zத: q3றைர

ஆGHகX கXளOதி=bசைபயி3 பி3னணியி: ெசய:பHெம3V Rறிேன3, ேவசி,
ேவதாகமI அ,பhOதா3 RVகிறP, ெவளி,பHOத: UOதகOதிpI இ,பhதா3
ெசா:ல,பeh=5கிறP, 17I அதிகாரI. 17I அதிகாரI 5I வசனI பாபிேலாைன
6றி5கிறP, ேவசிக>56I அ=வ=,Uக>56I தாT. இa6, ேவசி எ3^I வா0Oைத,
தீ05கதாிசன வா0Oைதயாக இ=5கிறP, நிைனவி=5கeHI, கிறி8Pைவ ெசாJத
இரeசகராக ஏYV5ெகாGடவ0க>56, அவ0 மணவாளனாக இ=5கிறா0. நாI இேயD
கிறி8Pவி3 மணவாehயாக இ=5கிேறாI. க3னிOத3ைமேயாH இ=,பதY6
எதி0பதI எ3ன, தி=மணOதிY5காக ஆயOதமாக இ=56I க3னிைக56 எதி0பதI
எ3ன? ெவ:, அைததா3 ேவசி எ3கிேறாI, விபbசாாி, க3னிகைளJதவX, க3னி
த3ைம இழJதவX. இP தா3 17I அதிகாரOதி3 கXளOதி=bசைபைய 6றி5கிறP.
அJதிகிறி8P அதிகாரOதிY6 வ=கிறா3, UP,பி5க,பeட ேராம சாIரா}யI இJத
பாOதிரOதி: ெசய:பHI. அைத 17அதிகாரOதி3 3I வசனOதி: பா05கிேறாI
ெவளி,பாeைட ெப=I ேயாவா3 பா056I மி=கOதிY6 பOP ெகாIUக>I, 7
தைலக>I இ=5கிறP. பOP ெகாIUகX UPபி5க,பeட ேராம சாIரா}யI. அைத 17I
அதிகாரOதி3 12I வசனI எHOPைர5கிறP. வசனI 9 RVகிறP ஏy தைலக>I,
அJத 8திாீ அம0Jதி=56I ஏy மைலகளாI. ேயாவா3 இJத UOதகOைத கி பி 95 :
எyதினா0, அவ0 ேராI பeடணOைத பYறி RVகிறா0. எனேவ இVதி காலOதி:,
எHOP5ெகாXள,பHதp56 பிற6, Zத: q3றைர ஆGH கால சமயOதி:,
கXளOதி=bbசைப ேராI பeடணOதி: தனP தைலைமயகOைத ெகாGh=56I.
அJத q3றைர ஆGH காலOதி3 இVதியி:, அதாவP, UP,பி5க,பeட ேராம
ரா}ஜியI உதயமா6I, அP வசனI 16, அைவ கXளOதி=bசைபைய ZYறிpI
அழிOP,ேபாHI. 17I அதிகாரOதி3 17 வசனI அ=ைமயான ேகாeபாைட
உXளட5கிQXளP. ேதவ3 தIZைடய வா0OைதகX நிைறேவVமள[I மி=கOதிY6
அதிகாரI ெகாH56Iபh அவ0கX இ=தயOைத ஏவினா0. அPேவ
கXளOதி=bசைபயி3 அழிவா6I.
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அதY56 பிற6 அJதிகி0bP ேராமிW=JP இடIெபய0JP, அவ3 தனP
தைலைமயகOைத, எ=சேலI பeடணOதி: நிV[வா3. அ,ேபாP எ=சேலI
பeடணOதி: உXள, தி=Iப காeட,பHI ேதவாலயOதிY6X அவ3 பிரேவசி,பா3.
அP எ=சேலமி3 ேதவாலய ப0வதOதிY6 ேமலாக bதாபி5க,பeh=56I. ேவதாகI
தானியா: 9I அதிகாரI I வசனOதி: RVகிறP, பாழா56கிறவ3 வJP இறa6வா3.
இேயD[I அைத உVதிபHOPகிறா0, மOேதQ 24:15, அதி: அவ0 RVகிறா0,
“தானிேய: தீ05கதாிசி ெசா:Wயி=56I பாழா56I ஆ=வ=,ைப நீaகX
கா‘IேபாP ஓh,ேபாaகX.” 2 ெதசேலானி5ேகய0 2: 4RVகிறP அJதிகிறி8P
ேதவ^ைடய ஆலயOதி: ŠைழJP மகா மாிDOத 8தலOதி: ேதவைன,ேபால
உeகா=வா3. அைததா3 ஏசாய 14 RVகிறP, „சிப0 சாOதானான ேபாP, அவ3,
“எ=சேலமி: நா3 ஆராதி5க,பHேவ3 எ3றா3.” இPதா3 சIபவி56I.
எனேவ இJத வசனaகX அைனOPI, ெவளி,பHOத: 11:1 VI, உபOதிரவகாலOதி3
மOதியி: இJத ேதவாலயI எa6 இ=56I எ3பைத எHOP5RVகிறP, எ:லாI
அ,பhேய ஆ6I, எ=சேலமிpXள ேதவாலயOைத இh,பதYகான அைனOP
ேவைலக>I Pவaகிவிeடன, ேதவ ப0வதOதி: இ=,பP, அைததா3 அJதிகிறி8P
தீeH,பHOதிHவா3. அJத சமயOதி: தா3 அJதிகிறி8P கXளOதீ05கதாிசிைய மகா
பாிDOத 8தலOதி: நிY6Iபh56 அ^மதியளிOதிHவா3. இJத ெசா=பOைத ேபச[I
அைசய[I ெசTதிHவா3. இைத பYறி ெவளி,பHOத: 13I அதிகாரI, 12I
வசனOதிW=JP ெதாட0JP பா05கலாI. அY,UதaகX, அதாவP, அைடயாளaகX,
அY,UதaகX ஆbசாியமானைவகX, இைவ கXளOதி=bbசைப அJதிகிறி8Pைவ
ஆராதி5க திற[ேகாலாக இ=56I. அJத சமயOதி:, ெவளி,படாத இவYைற
இேயDகிறி8P பா0OP5ெகாGh=கிறா0. இ,ேபாP அJதிகிறி8P மYெறா=
இடOதிY6 மாVகிறா3, எ=சேலI பeடணOைத விeH அக3V ஒேர உலகI,
ெபா=ளாதாரI, அரசிய:, நிVவனOைத ஏYபHOதிHவா3.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஓேக, அ,பh3னா அவ3 ேராமிW=JP எ=சேலமிY6

ேபாகிறா3. இJத காாியaகளி3 மீதZXளவYைற பா05கலாI.
Dr. ஜிIமி hேயாa:

அவ3 இ3ைற56 நாI பா056I ஈரா5கிY6 ெச:கிறா3. அJத

பeடணOதிY6 ெச:கிறா3, இைத ெவளி,பHOத: 18I அதிகாரOதி: பா05கிேறாI,
பாபிேலா3 எ3றி=5கிறP. 18I அதிகாரOதி: பாபிேலா3 எ3ற வா0Oைத 3 Zைற
வ=கிறP. நகரI எ3ற வா0Oைத 6 Zைற வ=கிறP. மகா எ3ற வா0Oைத எeH Zைற
வ=கிறP. 18I அதிகாரI மகா நகரமாகிய பாபிேலாைன பYறி RVகிறP. இPதா3
அகி>லகி3 தைலைமயகமாக இ=5க,ேபாகிறP ஒேர உலக ெபா=ளாதாரI, அரசிய:,
அரசாaக நிVவனI, அJதிகிறி8Pவா: உ=வானP, அaகி=JP மி3பாதி q3றைர
ஆGHகளி3 ெசய:பாHகX நட56I, இேயD கிறி8Pவி3 வ=ைக56 Z3Uவைர
நட56I.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe. ZOதிைர நியாயதீ0,UகX, அைவ ெபாிய

cமியதி0bசிQட3 ZhவைடகிறP. ஆனா: அதி: பல லeச5கண5கான ம5கX
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மாGHேபாவா0கX, ZOதிைர நியாயதீ0,Uகளி3 6Vகிய நாeகளி: cமியிpXள பல0
மாிOதிHவா0கX.
Dr. ஜிIமி hேயாa:

அJP Zத: q3றைர அ33Hகளி:, cமியி3 நா3கி: ஒ=

பa6 பா5கX ReடI ெகா:ல,பHI. அJத நா3கி: ஒ= பa6 எனபP, இ3ைறய
நமP கண56,பh, 1.5 பி:Wய3 ம5கX. கைடசி q3றைர ஆGH காலOதி:, ஒ=
எ5காள நியாயOதீ0,பி:, மYற q3V: ஒ= பa6 ெகா:ல,பHவா0கX. அதி:
இ3^I 1.5 மி:Wய3 ம5கX ேச05க,பHவா0கX. இJத cமியி: நட5க இ=56I
ெகா`ரமான நியாயதீ0,பி3 காலOதி: cமியி3 ஜனOெதாைகயி: பாதி56 பாதி
ம5கX ெகா:ல,பHவா0கX.
Dr. ஜா3 அ3ெக0ெப05:

ஆ:ைரe, நாI உபOshரவ காலOதி3 மOதிய ப6தியி:

இ=5கிேறாI, உபOதிரவ காலOsh3 இJத நிைல56 அHOததாக, இJத cமியி3
DYVb•ழW: உGடா6I நியாயOதீ0,ைப ெகாGHவ=I எ5காள நியாயதீ0,UகX
இ=5கிறP. அைவ நிbசயI நIபZhயாதைவகளாக இ=5கிறP. எனேவ, ேநய0கேள,
நீaகX காணOதவறாதீ0கX.ேமpI நாI ெவளி,பHOதின விேசஷI ெவளி,பைடயாக
RறிHI அJநிய0களி3 பைடெயH,U இJத cமி56X வ=வைத5 6றிOPI நாI பா05க
இ=5கிேறாI. நீaக>I கலJP ெகாX•0கX என நIUகிேற3. நீaகX எ3ற3ைற56I
நிைனவி: ெகாX>I நிகAbசியாக இ=JதிHI.
எaக>ைடய ெதாைல5காeசி நிகAசிகைள காண
இலவச ஜா3 அ3ெக0ெப05 நிகAbசி ஆ,ைப பதிவிற5கI ெசTதிHaகX.
இேயD கிறி8Pைவ ஏYVெகாXவதYகான ெஜபI @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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