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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 விேசஷ5. 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]ZகிறவDகளிG 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 Jறி/தைவ.  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 ^Gனறிவி/தி<IJ5 
எதிDகால நிக@_க\ ச5பவeக\ எKலா5 சமீபி/தி<,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. ேதவG நமIJ 
ெவளி,ப./தின விேசஷ5 எGற அ<ைமயான 6/தக/ைத ெகா./தி<IகிறாD. 
Jறி,பாக கிறி7தவDகளாகிய நா5 இRத உலகிK நடIJ5 நிக@_களிG எRத நிைலயிK 
இ<Iகிேறா5 எதிDகால/திK எGன ச5பவிIJ5 எGபைத நமIJ XZகிறாD. ேதவG 
XறியV நிAசய5 ச5பவிIJ5. சாி, பல<IJ இRத ெவளி,ப./தின விேசஷ5 ெப<5 
சவாலாக இ<IகிறV, இGைறIJ5, நா5 அைத 6ாிRVெகா\L5 ப= விளIகி ெசாKல 
ஒ<வD இeகி<IகிறாD. அவDதாG Dr. ஜி5மி =ேயாe, அவD ஒ< ப/திாிIைகயாளD 
6னித fமியிK வா@RதவD, இ7ேரK, 1993 [<RV இ<IகிறாD. அRத நாhகளி[<RV 
ஒ:ெவா< பிரதமDகளிட^5 ேநDகாணK நட/தியி<IகிறாD. ம/திய கிழIJ பJதிகைள 
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ப]றி கைர/V J=/தி<IகிறாD. அவD ஒ< தீDIகதாிசன பQ=தராக இ<IகிறாD, அைத 
ப]றி நீeக\ ெதாடDRV ேகhக இ<IகிறீDக\. எனIJ, இவாிட5 பி=/த விஷய5 
எGனெவGறாK இவ<ைடய விளIக/ைத ேகhIJ5 ேபாV, ெவளி,ப./தின 
விேசஷ/ைத ப]றி எKலாராq5 6ாிRVெகா\ள ^=W5. இைத Jறி/த பரRத 
கQேணாhட/ைத அளிIகிேறா5, ேமq5 இVவைர இைத பாD/திராத ேநயDக\, 
ம]Z5 இGைறIJ எeகேளா. ^தK^ைறயாக இைணRதவDகLIகாக இைத Xறிட 
இ<Iகிேறா5, இeகி<IJ5 இRத 3 rQக\, எGனெவGZ, Xறி ெவளி,ப./தK 
6/தக/ைத விளIகமாக பாDIக இ<Iகிேறா5.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     ஜாG, ெவளி,ப./தK 6/தக/திG 3 நிக@_கL5 ஒGறG பிG 
ஒGறாக  இ<,பத]J5 கைடசி கால உபேதச/திK இRத ^Iகிய நிக@_கைள 
6ாிRVெகா\வத]J5 ஏVவாக எளிைமயாக விளIJகிறV, இதிK நா5 இRத, 
ெவளி,ப./தின விேசஷ5 ^tவைதW5 பாDIகிேறா5. இRத ^தலாவV rQ அ./V 
நடIக இ<IJ5 நிக@ைவ XZகிறV, அVதாG சைப எ./VIெகா\ள,ப.தK. 
இேயNவிG ெதானி, பிரதான rதனிG ச/த5, ேதவbைடய எIகாள5 
^ழeக,ப.5ேபாV நா5 இேயNகிறி7Vேவா. ம/திய ஆகாய/திK 
எ./VIெகா\ள,ப.ேவா5. சாி, அV இVவைர ச5பவிIகவிKைல, நீeகL5 நாb5 
இeேகேய தாG இ<Iகிேறா5. அ./ததாக ச5பவிIக,ேபாகிற நிக@வானV 
எ./VIெகா\ள,ப.தK தாG. நா5 எ./VIெகா\ள,ப.தqIJ ச]Z அ<கிK 
இ<Iகிேறா5.  

5 5 அதிகார5, rதDகளிG ெப<eXhட5 ஆD,பாிIகிறாDக\, “ஆh.IJh=யானவD 
பா/திரராயி<IகிறாD.” அத]J பிறJ, சில காலeகLIJ, அV NமாD 7 ஆQ. காலமாக 
இ<IJ5, அைத உப/திரவ கால5 எGZ ெசாKல,பh=<IகிறV. 6 5 அதிகார5 3 
நிைலகளிலான நியாய/தீD,பிG ஆர5ப5, அைவ எGனெவGறாK 7 ^/திைர 
நியாய/தீD,6, 7 எIகாள நியாய/தீD,6 ம]Z5 7 கலச நியாய/தீD,6. இRத 21 
நியாயதீD,6கL5 இRத 7 ஆQ.களிK அதிக ெகா.ைம நிைறRததாக இ<Rதி.5. 
^தK {GறைரயாQ.களிG பிGனா[<RV ெசயKப.வV க\ள/தி<AAசைப ஆக 
இ<IJ5 அைத, ெவளி,ப./தK 17K பாDIகிேறா5. இRத ^தK {GறைரயாQ. 
கால/திK 2 சாhசிக\ பிரசeகிIகிறவDகளாக இ<,பாDக\. இRத 2 சாhசிகL5 
ெகாKல,ப.வாDக\, அவDக\ எ<சேலமிG |திகளிK 3½ நாhக\  
|ச,பh=<,பாDக\, அத]IJ பிறJ அவDக\ உயிேராேடt,ப,பh. பரேலாக/தி]J 
எ./VIெகா\ள,ப.வாDக\. 

உப/திரவ கால/திG ம/திய பJதியிK, வானமQடல/திK ஒ< W/த5 நடIJ5 அதிK  
நKல rதDகைள, வழிந./VவV பிரதான நபரான, மீகாேவK, பிரதான rதD. 
அவ<IJ5 தீய rதDகLIJ5 நடIJ5, தீயவDகைள  ^GனிGZ நட/VவV, சா/தாG. 
இதG ^=விK சா/தாb5 அவbைடய rதDகL5 fமிIJ  த\ள,ப.வாDக\. 
அ,ெபாtV பரேலாக/திK இ<,பவDக\, “ேதவbIJ 7ேதா/திர5, சா/தாG இKைல 
எGபாDக\.” fமியிK இ<,பவDகேளா, “ஓ, சா/தாG fமிIJ வRதாG எGபாDக\,” 
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அவG �த ஜனeகைள உப/திரவ,ப./திட Vவeகி.வாG, அவDகைள fமியி[<RV 
ேவேரா. அழிIக ^யqவாG.  

உப/திரவ கால/திG கைடசி {Gறைர ஆQ.களிK, 7 எIகாள நியாயதீD,65 7 கலச 
நியாயதீD,6 உQடாயி<IJ5. இRத, கைடசி {Gறைர ஆQ.களிG பிGனணி ஒேர 
உலக5, ஒேர ெபா<ளாதார5, அரசியK, அரசாeக அைம,6 இைவ பாபிேலாG 
நகர/ைத தைலைமயகமாக ெகாQ=<IJ5, உQைமயான பாபிேலாG நகர5, 
ஐ,பிரா/V நதியிG கைர ஓர/திK இ<IகிறV,  அVதாG இRத ந|ன கால/திG 
ஈராIகாக இ<IகிறV. அRத கால/திG ^=விK, நமIJ ெதாிRதி<,பVேபால கD/த<5 
இரhசக<மான கிறி7V, சைப எ./VIெகா\ள,ப.த[G ேபாV வானeகளிK 
ஏறிAெசGறவDகேளா.,ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK வ<வாD. அV உQைமயான 
Jதிைரகளாக இ<IJ5 எGZ நாG ந56கிேறG, இேயN ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK 
ஏறி, fமிIJ வRதி.வாD, எ<சேல5 நகர/தி]J வRதி.வாD. அVதாG கிறி7Vைவ 
ப]றிய ெவளி,பா. இேயN கிறி7V மZப=W5 வRதி.வாD.  

அDமேகெதாG W/த5 நைடெபZ5. அத]J பிறJ அவD தமV ஆயிர வ<ட 
அரசாhசிைய நிZவி.வாD, அ,ேபாV சா/தாG 1000 வ<டeகLIJ பாதாளIJழயிK 
அைடIக,பh=<,பாG. அRத ஆயிர வ<ட/திG ^=விK, சில கால/தி]J சா/தாG 
அவி@Iக,பh=<,பாG, மZப=W5 ேதவனாK கhட,ப.வாG, அத]J பிறJ ெபாிய 
ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6, அRத ேநர/திK, இேயNேவ நியாயாதிபதியாக 
இ<,பாD. அவைர 6றIகணி/த அைனவைரW5 அவD, அIகினி கட[ேல 
த\ள,,ப.5ப= கhடளியி.வாD, ஏெனGறாK அவDகLைடய ெபயDக\ ஜீவ 
67தக/திK காண,படாமK இ<IJ5. அத]J பிறJ நி/திய வா@_, 6திய வான5, 
6திய fமி, 6திய எ<சேல5.   

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     அ<ைமயாயி<IJ, ஜி5மி. சிலD தeகைளேய 
Jழ,பிIெகா\கிறாDக\, எ,ப=எGறாK, இேயNகிறி7V தி<5ப_5 வ<வாD எGZ 
ெதாிW5, இரQடா5 வ<ைகைய ப]றி ெதாிRதி<IகிறாDக\, இ,ப ஆகாய/திK 
அவேரா. எ./VIெகா\ள,ப.5 ச5பவ/ைதW5, அவD இRத fமிIJ தி<5ப வ<5 
ச5பவ/ைதW5 ெகா�ச5 விளIகமாக ெசாKqeக.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     இV மிக_5 ^IகியமானV. இேயN சிqைவயிK 
அைறய,ப.வத]J ^Rதிய நா\ இர_ ேமK|hடைறயிK ப7காைவ ஆசாிIJ5ேபாV  
ெசாGனV நிைனவி<Iகிறதா. அவD XறினாD, “உeக\ இ<தய5 கலeகாதி<,பதாக. 
ேதவனிட/திK விNவாசமாயி<eக\, எGனிட/திq5 விNவாசமாயி<eக\. எG 
பிதாவிG |h=K அேநக வாச7தலeக\ உQ.. அ,ப=யிKலாதி<RதாK, நாG 
உeகLIJ ெசாK[யி<,ேபG. நாG ேபாY உeகLIகாக 7தல/ைத 
ஆய/த5பQணினபிG6, நாG மZப=W5 வRV உeகைள எGனிட/திK 
ேசD/VIெகா\ேவG.” அவD எ./VIெகா\ள,ப.தைல XZகிறாD. 
எ./VIெகா\ள,ப.த[K, அவD fமிIJ தி<5ப வ<வதிKைல. அவD ந5ைம 
ஆகாய/திK Xh=  ேசD/VIெகா\வாD. அVதாG எ./VIெகா\ள,ப.தK. 
அ,ேபாV கிறி7தவDக\ எKலா<5 fமியி[<RV ேவZ இட/தி]J 
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மா]ற,ப.வாDக\. கிறி7VவிG இரQடா5 வ<ைகயிK நா5 எKலா<5 ெவ\ைள 
JதிைரகளிK, இேயNகிறி7Vேவா. மZப=W5 fமிIJ வRV அDமேகெதாG 
W/த/தி]J பிறJ அவ<ைடய இரா�ய/ைத நிZவி.ேவா5. ேசா, அவைர நா5 
ம/�=ய ஆகாய/திK சRதி,ேபா5, எ./VIெகா\ள,ப.தK, பிறJ வான/தி[<RV 
கிறி7VவிG இரQடா5 வ<ைகயிK அவேரா. Xட fமிIJ வ<ேவா5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, இRத 21 நியாயதீD,6க\, 
ேமாசமாகிIெகாQேட இ<IJ5 எGZ XறினீDக\. அைததாG இேயN ம/ேதW 24 
[q5 Xறியி<IகிறாD, இைததாG, ெபQணிG பிரசவ கால/ேதா. ஒ,பி.கிறாDக\, 
ஒ< JழRைத பிறIJ5ேபாV, ஆர5ப/திK வ[ வRVவRV ேபாJ5, சிறிV ேநர/தி]J,  
பிறJ அ=Iக= எD,ப.வெதா., அதிக ேவதைன நிைறRததாக_5 இ<IJ5. அRத 
உப/திரவ கால/திq5 அ,ப=தாG நடIJ5 எGZ ெசாKqகிறீDக\. அRத 7 ^/திைர 
நியாய/தீD,ைபW5 உப/திரவ கால/ைதW5  ப]றி Xறி.eக\.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     7 ^/திைர நியாயதீD,பிK அRதிகிறி7VவிG உதய^5 
அடeJ5. அவG ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK வ<வாG, 65 அதிகார/திK இ<IகிறV, 
வசன5 1 ம]Z5 2. வசன5 3 ம]Z5 4, சிவ,6 JதிைரயிG ேமK ஏறியி<,பவG, அV 
உலகெமeகிq5 நடIக இ<IJ5 W/த/ைத JறிIகிறV, Jறி,பாக, ம/திய கிழIJ 
பJதி, ேதசeக\ ஒGZதிரhட,ப.5 க<,6 JதிைரயிG ேமK ஏறியி<,பவG ைகயிK 
தராைச பி=/தி<,பாG, அV ப�ச/ைத JறிIகிறV. “ஒ< பண/தி]J ஒ<ப= 
ேகாVைம, ஒ< பண/தி]J 3 ப= வா]ேகாVைம.” ப�ச5 உQடாJ5, அVதாG 3 வV 
^/திைர நியாய/தீD,6. மeகின JதிைரயிG ேமK ஏறியி<,பவG மரண5, அRத 
சமய/திK, இRத நியாயதீD,பினாK fமியிG ஜன/ெதாைகயிK நாGகிK ஒ<பeகினD 
ெகாKல,ப.வாDக\. அV நாGJ ேப<IJ ஒ<வD எGறி<IJ5 – 1.5 பிK[யG 
மIக\. இத]IJ பிறJ அ./த நியாயதீD,6, ஐRதாவV நியாயதீD,6, இRத உப/திரவ 
கால/திK கிறி7Vைவ ஏ]ZIெகாQட மIக\ அைனவ<5 இர/தசாhசிகளாக 
ெகாKல,ப.வாDக\. கிறி7தவDக\ அKல, அவDக\ 
எ./VIெகா\ள,பh=<,பாDக\, இவDக\  கிறி7Vைவ ந565 �தDக\ ம]Z5 
6றஜாதிக\. வானமQடல/திK, பிரப�ச/திK உQடாJ5 நியாயதீD,பினாK ேதவG 
சRதிரைன இர/தமாக_5, �ாியைன இ<ளாக_5 மா]ZவாD. நா5 இGைறIJ 
ேகhJ5 fமி அதிDAசிக\ அைன/V5 அRத நாhகளிK  உலகெமeகிq5 
அதிகாி/VெகாQ=<IJ5. அVதாG ஆறாவV ^/திைர நியாயதீD,6.  

ஏழாவV 85 அதிகார5 15 வசன/திK ெசாKல,பh=<IகிறV. பரேலாக/திK 
அைரமணி ேநர/தி]J அைமதK உQடாயி]Z. fமியிK இ<IJ5 மIக\ மீV இRத 
நியாயதீD,6க\ நிைறேவ]ற,ப.5ேபாV பரேலாக/திK இ<RV பாDIJ5 நமIJ அV 
ெபாிய அதிDAசிைய உQடாIகி.5 எGபைத இV எ./VைரIகிறV. ஏt ^/திைர 
நியாயதீD,6கLIJ பிறJ ஏt எIகாள நியாயதீD,6 VவeJகிறV. இeJ 
N]ZA�ழ[K நியாயதீD,6 நிைறேவZ5, ஏெனGறாK இRத எIகாள 
நியாயதீD,6களிG VவIக/திK, ச^/திர5 {GறிK ஒ< பeJ இர/தமாவைத 
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பாDIகிேறா5. ச^/தில/திK உ\ள மீGகளிK 3K ஒ<பeJ ேசதமாJ5, ச^/திர/திG 
அைலகளிK இ<IJ5 க,பKகளிK {GறிK ஒ< பeJ அழிIக,ப.5. அைத ெதாடDRV 
மரeக\ ெச=ெகா=க\ 6KfQ.க\ அைன/V5 எாிRV சா5பலாகிறV. எIகாள 
நியாயதீD,பிGேபாV fமியிG N]Z�ழ[K நியாயதீD,6 நிைறேவZகிறV, இத]IJ 
பிறJ கைடசி {Gறைர ஆQ.களிK 7 கலச நியாயதீD,65 நிைறேவZகிறV, அைவ 
அதிக தீவிரமாக இ<IJ5 அத]J பிறJ இேயNகிறி7VவிG வ<ைக இ<IJ5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh இ,ேபாV ஒ< இைடேவைள 
எ./VIெகா\ேவா5 மீQ.5 வ<5ேபாV , நாG ஜி5மியிட5 ெவளி,ப./தK 11:3-
13K நட,பைத Jறி/V விளIகமாக நமIJ எ./VIXZ5ப= ேகhக,ேபாகிேறG, 2 
சாhசிகைள ப]றியைவ. இRத 2 சாhசிக\ யாD அவDக\ எGன ெசYவாDக\ ேபாGற 
பலவிதமான ேக\விகைள ைவ/V பல விவாதeக\ நடRVவ<கிறV. ஜி5மி அைத 
ெதளி_ப./VகிறாD, அைததாG நா5 பாDIக இ<Iகிேறா5, அத]J பிறJ இRத 
fமிIJ\ �ைழW5ப= ேதவG அbம/தி/த அRநிய ஜRVகைள ப]றி பாD,ேபா5, 
பாதாளIJழயிK இ<RV வRதைவ. நீeக\ இைத  மி7 பQணாம பா<eக. 
இைணRதி<eக\, மீQ.5 சRதி,ேபா5.  

 

**** 

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, மீQ.5 வரவDIகிேறா5 நா5 டாIடD. ஜி5மி 
=ேயாeJடG ேபசிIெகாQ=<Iகிேறா5, ேதவG எதிDகால/திK ச5பவிIக,ேபாகிற 
நிக@_கைள Jறி/V ெவளி,ப./தின விேசஷ/திK Xறியி<,பைவகைள ப]றிய 
அதிகமான தகவKகைள பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5. ஜி5மி உப/திரவ கால/திG 
^தK {Gறைர ஆQ.க\ பிரசeகி,பவராக இ<Iக,ேபாகிற 2 சாhசிகைள ப]றி 
Vாிதமாக ெசாKqeக. அவDக\ யாD எGபைத ப]றி ெசாKqeக. அவDக\ எGன 
ெசYவாDக\ எGZ5 எGன ெசாKqவாDக\ எGZ5 ேவத5 XZகிறV, அவDகLIJ 
எGன ச5பவிIJ5 எGZ5 இ<IகிறV.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     ஜாG. நஅR அைத ெசாKவத]J ^G6, எKலா<IJ5 ஒGைற 
நிைன_ப./VகிேறG, ெவளி,ப./தைல ப]றி நா5 பாD,பV திற_ேகாK ேபாGறV, 
ஏெனGறாK இVதாG வழி/தட/ைத காQபிIகிறV. இV ஒ< எq56X. ேபாGறV 
ெவளி,ப./தின விேசஷ/தி[<RV வி/தியாசமான பJதிகைள எ./V அைத சாியான 
இட/திK நா5 ெபாZ/திட ேவQ.5.  

நா5 பாD/த அRத நியாயதீD,6க\ ^=வைடRV இ,ேபாV உப/திரவ கால/திG 
கைடசி பாதியிK இ<Iகிேறா5. இ,ேபாV5, இRத 2 சாhசிகைள பாDIJ5ேபாV, 
இZதிகால/ைத ப]றிய ந5^ைடய பயண/திK நாG சைப எ./VIெகா\ள,ப.தைல 
கடRV வRதி<,பைத கவனிWeக\. இ,ேபாV இRத 2 சாhசிக\ ேதாGZகிறாDக\. 
115 அதிகார5, வசன5 3 [<RV, வர,ேபாகிற 2 சாhசிகைள ப]றி Xற,பh.\ளV. 
அவDக\ எ<சேல5 நகர/திG ேதவால பDவத/திK இ<,பாDக\ எGZ Xற,ப.கிறV. 
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அவD {Gறைர ஆQ.கLIJ பிரசeகி,பாDக\. ேவத5 ெசாKகிறV 1260 நாhக\. 
சாி, இV தனி/VவமானV, ஏெனGறாK அV கிறி7தவDகளிG {Gறைர ஆQ.க\ 
கிைடயாV, அV �தDகளிG {Gறைர ஆQ.க\. சRதிர கால அhடவைணைய 
ெகாQட �த ஆQ.க\, அதிK 12 மாதeகளிq5 30 நாhக\ இ<IJ5, 360 நாhக\. 
1260 நாhக\ எGZ ெசாKq5ேபாV அைததாG Jறி,பதாக இ<IகிறV.  சைப 
உப/திரவ கால/திK இ<IகாV எGபத]J இV  ம]ெறா< ஆதாரமாக_5 இ<IகிறV. 
அV �தDகLIJ5 6றஜாதிகLIJ5 உைடயV.  

இRத 2 சாhசிகL5 அவDகLைடய ஊழிய/திG 1260 நாhக\ அKலV {Gறைர 
ஆQ.க\ பாVகா,பாக இ<,பாDக\. உதாரணமாக, யாராவV அவDகைள ஏதாவV 
ஆWத/ைத  பயGப./தி ெகா\ள ^யGறாK, அRத ஆWத5 தவறாக ெசயKபட 
VவeJ5, தாIக வRதவD மாி/தி.வாD – 2 சாhசிகL5 காIக,ப.வாDக\. அவDகளாK 
மைழ ெபYயாதப= த.Iக ^=W5. fமியிG ேமK வாதிகைள உQ. பQண ^=W5, 
இRத 2 சாhசிகL5 பிரசeகிIJ5 கால/திK பாVகாIக,ப.வாDக\. அதG ^தK 
பலனாக 144,000 ஆQக\, �த கGனிைகக\ இேயNகிறி7Vைவ ேமசியாவாக 
இரhசகராக ஏ]ZIெகா\வாDக\. இைத 75 அதிகார/திK பாDIகிேறா5, வசன5 
4[[<RV. இRத 2 சாhசிகL5 144,000 ஆQகL5, கQணிைககLமான �தDக\ 
உலகெமeகிq5 ெசGZ, ரா�ய/திG Nவிேசஷ/ைத பிரசGகி/தி.வாDக\, எனேவ 
எKலா<5, அRத 7 ஆQ. கால சமய/திK, ரா�ய/திG Nவிேசஷ/ைத ேகhIJ5 
ப=யான சRதD,ப/ைத ெபZகிறாDக\.  

அRத 2 சாhசிக\ யாD எGபைத ப]றி அதிக Jறி,6க\ இ<IகிறV. 2 மனிதDகைள 
ெசாKல^=W5 எனபV எGbைடய க</V: எ[யா, அவD ஒ<வD, உQைமயிK, 
இவDதாG, ேயாDதாG நதிைய கடRதV5 அIகினி ரதeகளினாK வான/VIJ 
எ./VIெகா\ள,பhடவD. அ./தV, ஏேனாIJ, ஆதியாகம5 5. ஒ< நா\ அவD 
ேதவேனா. ச�சாி/VIெகாQ=<RதாD. ேவG7 ேஹனD XறI ேகhட  சிறிய கைத 
எனIJ  மிக_5 பிIJ5. அவD ேதவேனா. நடRVெகாQ=<IைகயிK, ேதவG 
அவாிட5 XறினாD, “ஏேனாIேக பாD, உGbைடய |hைடவிட எGbைடய |h=]J 
மிக அ<கிK நா5 வRVவிhேடா5 – அதனாK வா, எGbைடய |h=]J ேபாேவா5 
எGறாD.” அ,ப=தாG அவD எ./VIெகா\ள,பhடாறா5.  

இRத 2 மனிதDக\, எ[யா_5 ஏேனாIJ5 மாிIகவிKைல. ேவத5 XZகிறV எபிேரயD 
9:27K, “ஒேர தர5 மாி,பV5 பிG6 நியாயதீD,6 அைடவV5 மbஷ<IJ 
நியமிIக,பh=<IகிறV.” அவD தி<5ப fமிIJ வ<வாDக\ என ந56கிேறG, அவDக\ 
தாG அRத 2 சாhசிக\, எ[யா ம]Z5 ஏேனாIJ, ெகாKல,ப.வாDக\,  {Gறைர 
நாhகLIJ பிறJ, அதாவV அவDக\ எ<சேலமிG |தியிK 3 ½ நாhக\ 
கிட/த,பh=<,பாDக\, அவDக\ எ<சேலமிG |திகளிK கிட,பைத உலக5 ^tவV5 
காQபாDக\. அவDக\ எGன ெசYவாDக\ எGZ ெதாிWமா, ஜாG? 
ெகாQடாhட/திG ேநர5! அதாவV, பாிNகைள அb,6வாDக\. வசன5 
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ெசாKqகிறV, அவDக\ பாிNகைள பகிDRVெகாQ., அRத 2 சாhசிகL5 இனி 
தeகைள VG6Z/த மாhடாDக\ எGZ ெசாK[ ஆQதமாக இ<,பாDகளா5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     அைத ப]றி ேபசிடலா5. அதிக வKலைம ெகாQ=<Rத 
அவDக\ மாி/VவிhடாDக\ எGபதினாK இRத சRேதாச5 உQடானதா. அவDக\ 
பிரசeகி/த நாhகளிK ேதவG அவDகLIJ அதிக வKலைமைய அளி/தி<RதாD. 
அவDக\ யாராவV ெதாட ^யGறாK, எGன ச5பவிIJ5? 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     அவDகைள அழிIJ5ப= வான/தி[<RV அவDகைள 
அIகினிைய வரவைழIக ^=W5, அவDகைள மரண/தி]J ஒ,6வி,பாDக\. அவDக\ 
ேதவனாK பாVகாIக,பhடாDக\, இVதாG திற_ேகாK, இV ^தK {Gறைர 
ஆQ.க\ நடRVெகாQ=<RதV, அதினாK இVைவ ேதவbைடய Nவிேசஷ/ைத 
ேக\வி,படாதவDக\ அைத ேகhIJ5 சRதD,ப/ைத அைடRதனD. ேமq5 அவDக\, 
மீQ.5 உயிேரா. எtRV பரேலாக/தி]IJ\ பிரேவசி/தி.வாDக\. இ,ேபாV 
ஒ<சில விஷயeகைள Jறி/V ேயாசிIJ5ப=IJ உeக\ {ைளIJ ேவைல 
ெகா.IJ5ப= ெசYயh.மா இைத ேயாசிWeக\? �IகாவிG Nவிேசஷ5, 245 
அதிகார/திK இேயNகிறி7VவிG கKலைறIJ அ<கிK ெவ\ைளயeகி தாி/த இ<வD 
நிD,ப/ைத ப]றி ெசாKல,பh=<IகிறV. மாியா\ வRதேபாV, அவDக\, “அவD 
இeேக இKைல, உயிD/ெதtRதாD எGறனD.” அ,ேபா7தலD 15 அதிகார/திq5, 
அவD பரேலாக/தி]J ஏறிAெசKq5 ெபாV ஒ[வ மைலயிK, வசன5 ெசாKqகிறV, 
ெவ\ைளயeகி தாி/த இரQ. ேபD நிGZ, “ஏG வான/ைத அQணாDRV 
பாD/VIெகாQ=<IகிறீDக\? எ,ப= ேபானாேரா, அ,ப=ேய மZப=W5 தி<5ப 
வ<வாD எGறனD.” நஅR நிைனIகிேறG இRத 2 சாhசிகளான – எ[யா ம]Z5 
ஏேனாIJ – உயிD/ெதtRத இேயNகிறி7V, பரேமாிAெசKவைத பாD/தாDக\. அவD 
மீQ.5 வ<வாD எGபைத அறிRதி<RதனD. அதனாK தாG அவDக\ இRத {Gறைர 
ஆQ.க\ இRத இட/திK பிரசeகிIகிறவDகளாக  இ<IகிறாDக\.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, ^/திைர நியாதீD,65 N]Z�ழ[G 
மா]றeகைளW5 பாD/ேதா5. எIகாள நியாயதீD,6க\ Nவார7யமாக இ<IகிறV. 
Jறி,பாக ஐRதாவV எIகாள5. மரeக\ எKலா5 ேதவனாK ேசத,ப.வதாக , 
ெவளி,ப./தK 8:7 XZகிறV. ச^/திர5 ேசத,ப.கிறV 8:9. தQணீD ேசத,ப.கிறV 
8:10, வானமQடல5 ேசத,ப.கிறV 8:12. அத]J பிறJ அRதாவV எIகாள5, நமIJ 
அ./ததாக, எGன நடIக,ேபாகிறV எGபைத எ./VIXZகிறதKலவா? 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     எGன நடIகிறெதGறாK பாதாளIJழி திறIக,ப.கிறV. ேதவG 
பாதாளIJழியிG திற_ேகாைல எ.Iக சா/தாbIJ அதிகார5 ெகா.IகிறாD. அைத 
திறRத_டG, அRத பாதாளIJழயிK இ<RV – இ,ப அRத பாதாள Jழி எeேக 
இ<IகிறV, எGZ நமIJ ெதாியாV, எGbைடய க</V அV ெவளி,6றமான 
ஏேதாெவா< இட/திK இ<Iகலா5, ஒ<ேவைள வி�யானிக\ XZ5 அRத இ<Qட 
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Vவாரமாக இ<Iகலா5 – எeகி<Rதாq5, அRத பாதாளIJழயிK இ<RV பிசாNகL5 
அRநிய ஜRVIகL5, வி/தியாசமான பறIJ5 பிராணிகL5 வRதன. 

நா, எத]காக இைத ெசாKqகிேறG? நாG UFO ைவ ப]றி ெசாKவV ேபால 
ேதாGZகிறதா. ெவK, இRத வசன/திK அத]IJ ெவh.Iகிளிக\ எGZ 
ெசாKல,பh.\ளV. அV பAைசயான ெவh.Iகிளிகைள ேபாGறதKல – 
Jதி/V,Jதி/V, ேபாவV – இKல இV ேவZ விதமான ெவh.Iகிளி, அV fமிைய 
தாIJ5 ேவ]Z கிரக ஜRVIக\ என நஅR நிைனIகிேறG. இRத fமிைய ேநாIகி வ<5 
ஜRVIக\ ம]Z5 தீய rதDகைள ப]றிய விளIகeகளிK இைத ப]றி 
ெசாKல,ப=<IகிறV, அதாவV அத]J மனித ^க^5, ெபQணிG XRதq5, 
சிeக/திG ப]கL5, Jதிைர W/த/தி]J ேபாவVேபாGற மாD65, வqசD,ப/திG 
வாq5 இ<IJ5. அதினாK fமிைய உப/திரவ ப./த ^=W5. அ./ததாக ஆறாவV 
எIகாள நியாயதீD,பைப பாDIJ5ேபாV, அைவ ெகாKqகிறV. இRத தீய rதDக\, 
பாதாளIJழயிK இ<RV வ<பைவ, fமியிG 3K ஒ< பeகினைர ெகாGZேபா.5. 
அத]IJ அD/த5 எGனெவGறாK அRத, சமய/திK ஜன/ெதாைகயிK, 3 பிK[யG 
மIக\ ெகாKல,ப.வாDக\.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, ஜி5மி, ^/திைர நியாயதீD,ைப ப]றி 
XறினீDக\, அ./தV எIகாள நியாயதீD,6 ேமq5 அV அதிக ேமாசமான 
விைள_கைள ெகா.IகிறV அ./தV கலச நியாயதீD,6க\. அ,பா இRத fமிIJ 
எGனதாG ச5பவிIJ5?  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     அV சீIகிரேம ெதாியவ<5, ஜாG, ஏGனா இைவயைன/V5 7 
ஆQ. உப/திரவ கால/திG இZதிைய ேநாIகிெகாQ=<IகிறV, பாபிேலாG 
நகர/திG நிஜமான அழி_ உQடாJ5. அத]IJ ^Gனதாக, இRத N]Z�ழ[K 
உQடான நியாய/தீD,பிநா\ உQடான நிைல பாDIகலா5. நிைனவி<Iகh.5 இRத 
எIகாள நியாயதீD,பிK, ச^/திர/திK 3K ஒ< பeJ இர/தமாயி]Z, மீGகளிK {GறிK 
ஒ< பeJ ெச/V,ேபானV. இRத கலச நியாயதீD,பிK, ச^/திர5 ^tவV5 
இர/தமாJ5, எKல மீGகL5 சாJ5. �ாியG அதிக ெவ,பமாJ5, fமியிK 
உ\ளவDகைள அV தகிIJ5 6Qக\ அதிக வ</தமளிIJ5, அவDக\ தeக\ 
நா_கைள க=/VIெகா\வாDக\. ஒGைற நீeக\ கவனிIக வி<56கிேறG. வசன/திK, 
16 அதிகார/திK, fமியிK உ\ள இRத ஜனeக\, இRத ெகாdரமான நியாயதீD,பிK 
இ<,பவDக\, இேயN கிறி7VவிG பIகமாக தி<56வேதயிKைல. நடIகிற 
காாியeகைள பாD/V அவைர rஷி,பவDகளாக இ<IகிறாDக\.  

ஆறாவV கலச நியாயதீD,பிK, 165 அதிகார5, வசன5 12, கிழIகிq\ள ராஜாIகLIJ 
வழி ஆய/தமாக இ<IகிறV எGபைத பாDIகிேறா5. அவDக\ எ<சேலமி]J வர_5 
உப/திரவ கால/திG இZதியிK உலக ரா�யeகைள ஒGZ திரhட_5 
ஆய/தமாகிறாDக\. ஐ,பிரா/V நதி, அV ம/திய கிழIகி]J5 கிழIJ பJதிIJ5 
இைடேயயான கைர, அV வ]றி,ேபாY, இRத ராஜாIகLIJ வழிைய உQடாIகி 
த<கிறV.  
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Nவார7யமான பJதி, பிாிIக,பhடதாக ெசால,ப.5 பJதி, 165 அதிகார5, வசனeக\ 
13 ^தK 16 வைர, சா/தாைன ப]றி, அRதிகிறி7V க\ள/தீDIகதாிசிைய ப]றி 
ெசாKகிறV, இV சா/தானிG திாி/Vவ5 எGபV நிைனவி<Iகh.5, அைவ 
அ]6தeகைள நட/தி, அதிசய அைடயாளeகைள நட,பி/V உலக தைலவDகைள 
ஒGZதிரh=, fமியிG மIகைள கவDRV இேயN கிறி7V வ<5ேபாV அவ<IJ 
விேராதமாக W/த5 பQண எ<சேலமிK ேசDIJ5. அைத தா5 அDமேகெதாG W/த5 
எGகிேறா5, அV எ<சேலமிK தாG VவeJ5. அDமேகெதானிK பாளயமிறeJ5 
காாிய/ைத ெகா�ச5 மா]றி ெசாKலலாெமன நிைனIகிேறG, அதி[<RV Vவeகி 
அRத W/த5 எ7ேரேயK ப\ள/தாIகிK நைடெபZ5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, இRத நியாயதீD,6க\ எத]காக எGZ மIக\ 
அறிRV ெகா\ள வி<56கிறாDக\. இத]கான ேநாIக5 எGன? 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     இத]கான ேநாIக5 fமிையW5 அதிK இ<,பவDகைளW5 
கீ@,ப=தqIJ\ ெகாQ. வரேவQ.5 எGபVதாG. தானிேயK 7 XZகிறV ேதவG, 
எGெறGZ5 உ\ளவD, மbஷ JமாரbIJ, தனV JமாரbIJ ரா�ய/ைத 
ெகா.,பாD. �த ஜனeகLIJ வாIJ ெகா.Iக,பhட ரா�ஜிய5. அவ<ைடய 
வ<ைகIJ பிறJ, அவD ஆயிர வ<ட அரசாhசிைய நிZவி.வாD.  அதினாK இRத fமி 
அவ<IJ கீ@,பh=<IகேவQ.5, fமியிG J=கL5 அவ<IJ 
கீ@,பh=<IகேவQ.5. 6ரஜாதியிG வKலைமகLIJ ^]Z,6\ளி ைவ,பத]காக. 
ேந6கா/ேநAசா<IJ தானிேயK விளIகி ெசாGன தீDIகதாிசன5 நிைனவி<IகிறV, 
உலக/திG வKலைமக\ அைன/V5 தகDIக,ப.5. ஒ< ^=ைவ 
ஏ]ப./Vவத]காக_5 சா/தனிG திாி/Vவ/ைத தகD,பத]காக_5: சா/தாG, 
அRதிகிறி7V ம]Z5 க\ள/தீDIகதாிசி. அைவ அIகினி கட[K த\ள,ப.5, அeேக 
நி/திய நி/தியமான ேவதைன உQடாயி<IJ5. இRத உப/திரவ கால/தி]கான 3 வV 
காரண5, இRத fமியிG ேமK நியாயதீD,6 வர காரண5, �த ஜனeகைள 
அவDகLைடய இரhசகரான, ேமசியாவான ேயNவிட5 ேசD/திட.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, ந]AெசYதி எGன? உப/திரவ கால/தி]J 
எ:வள_ அ<கிK நா5 நி]கிேறா5? அத]J ^Gனதாக, எ./VIெகா\ள,ப.தK 
இ<IகிறV. ேக\விகேளா. இ<IJ5 ஜனeகLIJ ெசாKqeக, எ:வள_ அ<கிK 
இ<Iகிேறா5, ஆய/தமாக நாG எGன ெசYய ேவQ.5? 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     உeகLIJஒGைற ெசாKqகிேறG, சைப 
எ./VIெகா\ள,பhட_டG உதயமாJ5 அRதிகிறி7Vைவ ப]றி பாD/ேதா5. 
அRதிகிறி7V ெவளி,பட அைன/V5 ஆய/தமாக இ<IகிறV. 6VபிIக,பhட ேராம 
சா5ரா�ய5 தயாD, அவG ேதாGZவாG, �தDகேளா. உடGப=Iைகைய 
உZதிப./தி.வாG, இ7ேரேலா.5 ம]ற ேதசeகேளா.5 ைகெகா.,பாG. அேத 
சமய/திK, அவDக\ தeக\ ஆWதeகைள ஓய,பQb5ேபாV, எேசIகியK 38:8, 11, 
இRத சமாதான5 எGற JைடயிG கீ@ இ<,பதாK அவDக\ ேதச/திK சமாதானமாக 
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இ<,பாDக\, ேமசியாவாக தGைன காQபி/தி.வாG, அRத அRதிகிறி7V, 
ேதசeகைள எKலா5 ஒGZதிரh=.வாG.  

^தK இரQ. நியாயதீ,6கைள ப]றி நீeக\ சிRதி/V பா<eக\ அேதா. நா5, ேபசின 
ம]றைவகைளW5 ேயாசி/V பா<eக\. திைரசீைல விலக,ேபாகிறV, 
எ./VIெகா\ள,ப.தK அKல, கிறி7VவிG இரQடா5 வ<ைக. ஒGைற மh.5 
ெசாKகிேறG எ./VIெகா\ள,ப.தK இவ]றி]J ஆர5ப5. சைப 
எ./VIெகா\ள,ப.வத]J ^Gனதாக இதிK எRத நியாயதீD,65 நைட^ைறபடாV.  

எGbைடய ேயாசைன, ஒ<ேவைள நா5 இRத தீDIகதாிசனeகளிG நிைறேவZதLIJ 
அ<கிK இ<RதாK, எ./VIெகா\ள,ப.தK எ:வள_ சமீபமாக இ<IJ5? இRத 
நிக@Aசிைய ேகh.IெகாQ=<Iகிற ஒ:ெவா<வ<5 இேயNகிறி7Vைவ ெசாRத 
இரhசகராக ஏ]ZIெகா\ள ேவQ.5. நQபDகேள, இRத fமியிG மீV வரவி<IJ5 
நியாயதீD,6கைள ப]றி உeகேளா. பகிDRVெகாQ=<கிேறா5. நீeக\ அRத 
நியாயதீD,6கைள சRதிIக ேவQடா5. இேயNகிறி7Vைவ ஏ]ZIெகா\Leக\, 
உeக\ ேதவனாக இரhசகராக ஏ]ZIெகா\Leக\. அRத நாLIகாக உeகைள 
ஆய/த,ப./தி.eக\. நீeக\ பாவிஎGபைத ஒ,6Iெகா\Leக\, நீeக\ இேயN 
கிறி7VவிG மரண5 அடIக5 உயிD/ெதtதைல விNவாசிWeக\. அவD உeகைள 
இரhசி,பாD. அவைர உeக\ இ<தய/திq5 உeக\ வா@விq5 பிரேவசி/V 
உeகைள இரhசிIJ5ப= ேகLeக\ நிAசய5 வRதி.வாD. உeகைள 
கா/VIெகா\வாD, ெவளி,ப./தின விேசஷ5 35 அதிகார5, 105 வசன5, உப/திரவ 
கால/திK வரவி<IJ5 நியாயதீD,6களிG நிைறேவ<தLIJ உeகைள விளIகி.வாD.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, அ./த வார5 எKலா<IJ5 ெதாிRத சில 
^Iகியமான ெபாிய நிக@_கைள ப]றி பாDIக இ<Iகிேறா5: அDமேகெதாG W/த5, 
ஆயிர வ<ட அரசாhசிைய ப]றி ேபசி.ேவா5, ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன 
நியாயதீD,ைப ப]றிW5 பாD/தி.ேவா5. ேநயDகேள, இைத தவற விடாதீDக\, நீeக\ 
ெதாடDRV இைணRதி<,�Dக\ என ந56கிேறG.  

 

எeகLைடய ெதாைலIகாhசி நிக@சிகைள காண 

இலவச ஜாG அGெகDெபDI நிக@Aசி ஆ,ைப பதிவிறIக5 ெசYதி.eக\. 
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