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அறிவி-பாள1: இ4ைற67 உலக பிரசி=திெப@ற A4னணி சி=தாDத நா=திகரான Dr.
ஆIடனி -K ம@MN ஆ6Oேபா1Q பRகைலகழக=தி4 A4னாT ேபராசிாியVN
கிறிOதவ சிDதாDதேமைதWN வரலா@றாலVமான Dr. ேகாி ேஹப1மY67N
இைடயிலான விவாத=ைத பா167NபZ உ[கைள வரேவ@கிேறாN, இவ1 த@ேபா]
^ப1Z பRகைலகழக=திR சி=தாDத=தி4 பிாிவி_ைடய தைலவராக இV6கிறா1,
இ4ைறய தைல-`, “இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தாரா?”
Dr. Mz;ldp gp*
இRல. நா எ4ன ேகQக விVN`கிேற4 எ4றாR உIைமயா பeR
எ4ன=ைத பா1=தா1. தா4 கIட] உயி1=ெதfDத கிறிO]தா4 எ4M எைத ைவ=]
ெசாRgகிறா1. ஆனா அவ4 அ[7 எ-பZ அைத பா1=தா4 ஏ4 அவேனாi
இVDதவ1களாக உயி1=ெதfDத இேயYைவ அ-ப பா16க AZயல ேவM ஏ]N
நட6கைலேய.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சீஷ1கT உயி1=ெதfDத இேயYைவ பா1=ததாக
நிைன6கிறா1கT எ4பைத எRலா விம1சக1கlN ஏ@MெகாTlகிறா1கT. இ] எ4ன
பிரmசைன. சீஷ1கT உயி1=ெதfDத இேயYைவ தா4 பா1=தா1கT எ4றாR, மன
பிரNைம67 அ[க இடமிRைல, அDத மாதிாி ஒ4M நட6க அ[க வாo-` இRைல. இ]
ஒV மM6க AZயாத நிகpe எ4M எRலாV67N ெதாிWN.
Dr. Mz;ldp gp*
இ]67 எ4ன ேபM ெபாVD]4_ என67 ெதாியல. இ]ல
`ாியாத விஷயN எ4ன4னா அ[க ஏதாவ] பா167NபZயாக இVD]mசா, அ] மன
பிரNைமயா இRைலயா, அைத எ4ன4_ ெசாRற] மன பிரNைமயா தாிசனமா இRல
ேவற எ4ன4_ ெசாRற].
Dr. Nfhp N`gh;kh];

பeR எ4ன ெசாRறா1. அ] மன பிரNைம இRைல.

Dr. Mz;ldp gp*
அ] அவேராட இVDதவ[களால பா16க AZயைல4னா, அ]
மாNச சாீரமாக இVDதிV6க AZயாேத.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ெசா4ன].

அவ4 qட இVDதவ[களால பா16க AZயைல4_ யா1

அறிவி-பாள1: கிறிO]வN கிறிO]வி4 உயி1=ெதfத^R தா4 நிைல நி@கிற].
கிறிO] மரண=திR இVD] உயி1=திVDதாR, கிறிOதவN உIைமயானதாக
இV67N. அ-பZ இRலாவிQடா1, கிறிOதவN ெபாoயாக இV67N.
அ-ேபாOதலனாகிய பeR எf]கிறா1, கிறிO] உயி1=ெதழாவிQடாR, உ[கT
விYவாசN விVதாவாo இV67N, உ[கT பிரச[கAN rணாயிV67N, நீ[க உ[கT
பாவ[களிேலேய தாி=திV-s1கT. ஜா4 அ[ேக1ெப16 நிகpmசியி4 இDத மிக A6கிய
விவாத=தி@7 உ[கைள அ4ேபாi அைழ6கி4ேறாN.
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***
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: வண6கN, இ4ைற67 நN ம=தியிR இV6கிற இரIi
சிற-` விVDதின1கlN விவாத[களிR திறைம யானவ1கT, இேயY மாிேதாாி^VD]
உயி1=ெதfDதாரா? இவ1கTதா4 அ]: Dr. ஆIடனி ஃ-K, இவ1 உலகிR
பிரசி=திெப@ற சி=தாDத நா=திக1களிR ஒVவராக கVத-பiகிறவ1; இவ1 23@7N
ேம@பQட `=தக[கைள எfதியிV6கிறா1 அதிR ஹூமீO நNபி6ைகைய 7றி=த
சி=தாDதN, ேதவ_N சி=தாDதAN, ேம@க=திய சி=தாDத=தி4 A4_ைர, நா=திக=ைத
7றி=த yக[கT ம@MN ேதவைன 7றி=த பிற சி=தாDத கQiைரகT, YதDதிரN,
அழிவிRலாைம எ4ப] ேபா4றைவ.

என] இரIடாவ] விVDதின1 Dr. ஹெப1மO, பிரசி=திெப@ற கிறிOதவ
சி=தாDதேமைத ம@MN வரலா@றாள1, இவ1 இேயYவி4 உயி1=ெதfதைல 7றி=த
வரலா@M ஆதார[கைள ெதா7=] வழ[7வைதR பிரசி=திெப@ற நபராக கVத-பQi
வVகிறா1. ேகாி 21 `தக[கைள எfதியிV6கிறா1 அதிR தி சாி=திர நாயக1 இேயY:
இேயYவி4 வாp6ைக6கான பல[கால ஆதார[கT, அ@`த[களி4 த16கா-`, ேதவ4
இV6கிறா1 எ4M ஏ4 நNபேவIiN எ4பைவ அட6கN.
ெஜIZR ெம4, நீ[க எ[கேளாட இV-பதிR மகிpmசியைடகிேறாN.
நாN ெதாட1D] பா1=]6ெகாIi வVகிற காாிய[கைள கவனி-ேபாN, Dr. ஹபா1மO,
கிறிOதவ1கT உயி1=ெதfதைல விYவாசி6கிறா1கT, த={பமா சாீர, பிரகாரமான
இேயY கிறிO]வி4 உயி1=ெதfதR. சாி, நாம மன பிரைமைய ப@றி பா1=ேதாN.
எRலா விம1சக ேமைதகlN ஏ@M6ெகாTlN 12 வரலா@M உIைமகைள ப@றிWN
பா1=ேதாN. அதிR AதR நா4ைகWN விாிவாக பா1=ேதாN. அதிR ஓாிV விஷய[கைள
மMபZWN பா16க விVN`கிேற4. Aதலாவ], சில1 உIைமயாகேவ இேயY
சிgைவயிR மாி=தாரா எ4M சDேதக-பiகிறா1கT. ேவMவிதமாக ெசா4னாR, ேடானி
நிகpmசியி4 ]வ6க=திR ஒ4M ெசா4னா1, “அவVைடய பிறDத ேததி நம67 இ4_N
கிைட6கவிRைலேய. அவVைடய இMதி நாQகளி4 ேததிகlN நம67
கிைட6கவிRைலேய.” இைத ப@றி எ4ன ெசாRறீ[க? இேயY சிgைவயிR மாி=தா1
எ4M நம67 நிmசயமாக ெதாிDத] எ-பZ? அதி^VD] ]வ[கிடலாN. இைத
நி{பி67N விதமாக `திய ஏ@பாQைட தவிர ேவM ஆவண[கT இV6கிறதா?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, சிgைவ மரணN எ4பைத 7றி=] ேயாசி67Nேபா],
பலவிதமான ேகாண[கT உைடய பதிe நNமிடN இV6கிற], Aதலாவதாக, மV=]வ
பதிe; பலதர-பQட ேமைதகளி4 அறி6ைககT இV6கிற]; பல விதமான
ேவதாகம=தி@7 `றNபான பதிeகlN இV6கிற]. நா ஏ@கனைவ ெசா4ேன ஜா4
டாNநி6 கிேராச4 ம@MN மா16கO பா16, இேயY ேசமினாியி4 நிMவன1கT, இரIi
ேபVN ெசாR^யிV6கா[க பIைடய கால=திR இVDத காாிய[கT எ}வளe
உIைமேயா அேதேபால இேயY சிgைவயிR அைறயபQட]N உIைம, 7றி-பா
கிறிO]வி4 வாpவிR நடDதைவ. ஏ4 அைத ெசாRல ேவIiN?

சாி, பதிைனD] வVட[கl67 A4` அேமாி6க4 ெமZ6கR அேசாசிேயஷ_ைடய
ெஜ1னR ல எfதபQட கQiைரயிR இDத மV=]வ உIைமயி4 விள6கN
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ெகாi6கபQi இVDத], இ4_N ஏராளமான மV=]வ கQiைரகT இV6கிற]
உIைமதா4. சிgைவ மரணN எ4ப] ெபVNபாgN ~mY தினர^னாR உIடா7N
மரணN. •@M67 அதிபதிேயா அRல] ம@ற யாராவ] சிgைவயிR
அைரய-பQடவ1கl67 EEG ேயா EKG ேயா எi6க அவசியமிRைல. ஒV 7றி-பிQட
ேநரN வைர67N நீ[க சிgைவயிR ெதா[கி ெகாIi இVDதாR – த4னா1வள1கT
கIடறிDத காாிய[களிR இ]eN ஒ4M அதாவ] அைத 12 நிமிட[கT எ4M
கண6கிiகிறா1கT – இ=தைன நிமிட[கl67 நீ[க சிgைவயிR ெதா[கீQi
இVDதீ[க4னா ேபா]N, நீ[க உIைமயாகேவ, ெச=] ேபாக வாo-பிV67.
அ]மQiமிRல விலாவிR ஈQZ 7=த-பiகிற காாியAN இV67], அைத ேயாவா4
Yவிேசஷ=திR பா16க AZWN ஆனா இைத ேவதாகம=தி@7 `றNபாக இரIi
இட[களிR உMதி ெசoய-பiகிற] – ஒI… ேராமா1கT; இரIடாவ]
கிறிO=வ1கT – அவ[க இைத விள6கி ெசாRறா[க. அவ[க இைத ெதளிவா எi=]
ெசாRறா[க.
அதாவ] ேடவிQ OQராO எ4ற விம1சக1, பிரபலமான விம1சக1, அவ1 ெசாRறாV
இேயY சிgைவயிR இVD] எi6க-பQட பிற7 அவ1 உயிேராi இV6காV4_
ெசா4னா, நிmசயN அ]ல ஏேதாெவாV பிரmசைன இV67. ஏ4னா அவ1 ஒVேவைள
சீஷ1கl67 தNைம ெவளிபi=தினா1 எ4M ெசா4னாR, நிmசயமா அவ1 உயிேராட
இVDதிV6க… ஆனா உயிேராட எfDதிV6க மாQடா1. அவ1 உயிேராi எfDதா1
எ4பைத அவ[க விYவாசி6கைல4னா, கிறிOதவேம இVDதிV6கா]. இ], அDத
மVD]களிR ஒ4M எ4றிடலாN.
நா உ[ககிQட பா16 ம@MN கிேறாசைன ப@றி ெசா4ேன4. அவ[க எதனால அ-பZ
ேயாசி=தா[க? சாி, அத@7 பல காரண[கT இV67]. இ[க அவ[க Yவிேசஷ[களிR
அதிக கவனN ெசg=தினா[க4_ நிைன6கிேற4. ஆனா நீ[க ேகQட இDத எ6OQரா
ேவதாகம பதிeகT ெயRலாN, கிQடதQட 17 எ6OQரா ேவதாகம, கிறிOதவமRலாத
ஆவண[கT இV67] அ] இேயYவி4 கால=தி@7 பிற7 100-150 ஆIiகl67T
எfத-பQடைவ. அதிR 12 மQiN, அதாவ] ~4றிR இரIi பட[7, சிgைவைய
ப@றிWN ம@ற விபர[கைள ப@றிWN qMகிற]. அதனால, இ[க பeRதா4 AதR
ேமைதயாக கVதபாiகிறா1....
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: அதி^VD]ஏதாவ] இரIைட ெசாRg[க.
ேவதாகம=தி@7 `றNபான இரIi உபகரண[கைள ப@றி ெசாRg[க.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ெவளி-`ற ஆவண[கT: டாசிQடO இேயY சிgைவயிR தா4
மாி=தா1 எ4ற உIைமைய 7றி-பிiகிறா1. அவ1 ெசாRgNேபா] ெபாDதிW
பிலா=]தா4 yேதயாவி4 மீ] அதிகாரN ெப@றிVDதா1 எ4கிறா1. ேமgN அவ1
ைதேபரO தா4 ஆlநராக இVDதா1 எ4கிறா1. அi=ததா ‰சிய4 , பிரபலமான
சாQZறிOQ, இவ1தா4 சிgைவைய ப@றிய சி=தாDத1 எ4M அைழ6க-பiபவ1.
அi=ததாக மாரா பா1-ேசராபிய4, இவ1 தன] மகனிடN தம] ஜீவைனேய ெகாi=த
இேயYைவ ேபால இV6க AயfNபZ ெசாR^யிVDதா1. ேஜாெசபO, ஒV ப7தியிR,
எ] எ-பZ இVDதாgN ெபVNபாgN எRலாVேம சிgைவயி4 நிகpeகைள
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நN`கிறவ1களாக இV6கிறா1கT சிgைவயிR அவ1 மாி=தா1 எ4கிறா1. ேமgN
ேஜாெசபO ைடெபாிO சீசைர ப@றிWN ெசாR^யிV6கிறா1. அதனால இ}வளe
பதிeகT இV6கிற]. ேமgN ஆவி67ாிய காாிய[கைள ெவளிபi=]N உபகரண[கT
பதிeகளிR இ4_N பல விஷய[கT ெசாRல-பQi இV6கிற]. அ] மQiமRல
டாலO ம@MN ெப^கா4 இV6கா[க, இDத இரIi ஞானிகlN இேயY சிgைவயிR
அைறய-பQடேபா] காாிVT ‹மிைய ~ZயிVDதைத qMகிறா1கT. இDத மாதிாி
நிைறய இV67]. அi=ததாக பeR நாம இரIi ேபVேம இவைர சிறDத பதிவாளராக
கV]கிேறாN. பeR பல இட[களிR இேயYவி4 சிgைவ மரண=ைத ப@றி
ெசாRgகிறா1 இ]தா4 அவர] பிரசா[க=தி4 ைமய ெபாVT எ4ேற ெசாRgகிறா1.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஓேக. ஆனா 7ரா4 இேயY சிgைவயிR மாி6கல4_
ெசாRg]. இத@7 நீ[க எ4ன பதிR ெசாRறீ[க?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
1985ல ேகTவி பதிR ஒ4ைற ஒf[7 ெசoதிVDேதாN அDத
qQட=திR ஒV மாணவ4, அவ[க தவறான கV=ைத பதி=திV-பா1கT எ4M
ெசாRŽQi, அவ[கள ெபாM=தவைர, “இேயY சிgைவயிR மாி6கல எ4பைததா4
நN`கிறா1கT இRைலயா எ4றா4.” உடேன அவ4 •வ4 தியாி பயன@ற] எ4M
ெசா4ன] தா4 நிைனவிV67 வDத].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: சாி, ஜா4 டாNநி6 கிேராச4, கிறிO] சிgைவயிR
மாி=தா1 எ4பைத ஒ-`6ெகாTlகிற நபராக இVDதாgN, ஒVAைற அவ1 இ] 7-ைப
ேகா`ர=ைத நாoகT கிழி=] தைரமQiN ஆ67வ] ேபா4ற] எ4கிறா1. அவV67
இDத கRலைறைய ப@றிய கV=திR AரIபாZVDத]. சாி, இேயY அட6கN
பIண-பQட அDத கRலைற, அைத ப@றி ெசாRg[க. அத@7 எ4ன ஆதாரN?
Aதலாவதாக, அவ1 அட6கN பIண-பQடாரா? அவ1 கRலைறயிR அட6கN ெசoய
பQடாரா? அத@7 எ4ன ஆதாரN இV6கிற]?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ]ல, YவாரOயமான விஷயN எ4ன4னா கிேறாசனி4 சில
நNப1கT மQiNதா4 இDத கV=ைத அ[கீகாி-பவ1களாக இVDதா[க.இ]67 எDத
ஆதாரAN இRைல, ]ளிqட கிைடயா], இேயY ஏேதா ஊV ேப1 ெதாியாத இட=]ல
rச-பQடா1 எ4M எ[ைகWேம கிைடயா]. இ-பZதானிVDத] எ4பத@7 நிைறய
பதிeகT ஆவண[கT இV6கிற]... இைத எளிைமயா ெசாRல_4னா – சில
ெநாZகளிR அைத உ[கl67 ெசாRgகிேற4 – கிேராச4 இேயYைவ ஏேதா தனி
இட=]ல அட6கN ப4னீQடா[க4_ ெசாRறாV, ஆனா அத@7 எDத பதிeகlN
கிைடயா]. அ]மQiமRல, ெபVNபாgN கிறிOதவ1கT எRலாVN, அதாவ]
கிறிOதவ1கT எRலாVN த[கlைடய Oதான=திR நி4_Qi ஆதாரN எ[க? ஆதாரN
எ[க4_? ேகQகிறதா நிைன=]6ெகாTகிேறாN. ஆனா நா ேயாசி-ேப4, Dr. கிேராச4
எ4னதா ெசாRல வ1ராM இேயY ெபா]வான இட=]ல ைவ6க-பQi நாoகT வD]
விfD]விQட] எ4கிறாரா, அ-பZ ெசாRற] YலபN, அ]67 ஒV ஆதார=ைத
காQi4_ ேகQக AZWN.”
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, ேடானி. இ]வைர67N நாம சாியான வழியில
தானா ேபாயிQi இV6ேகாN?
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Dr. Mz;ldp gp*
ஆமா, ஒV விஷய=ைத நா4 ேயாசி6கிேற4 இDத மாதிாியான
காாிய[கl67 ேதைவபiN விள6க[கைள ெப@M6ெகாTள நாம Yவிேசஷ[கைள
மQiN தா4 பா16க…N, இRைலயா? அ]தா4 எ4ேனாட கV=].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:
Dr. Nfhp N`gh;kh];

அ-பZயா?

நா ஒ=]6க மாQேட4.

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

ஏ? உ[க நIப1 கிQட அைத ெசாRg[க.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
நிmசயமா, அவ1 கிQட ெசாRgேவ4. ஆRைரQ, இரIi
உதாரண[கT: அ-ேபாOதல1 13. அ-ேபாOதல1 நடபZகளிR விYவாச=ைத
ெவளிபi=]N ப7திகT, நிைறய இV6கிற]. ேமgN அ-ேபாOதல1 13ல அவ1
கRலைறயிR ைவ6க-பQடா1 எ4MN ேதவ4 அவைர எf-பினா1 எ4MN நம67
ெசாRலபQi இV6கிற]. (அ-ேபாOதல1 13:29-30) அ-பZ4னா கRலைற கா^யாக
இV6கிறேத.

நNம நIப1 பா16கலாமா, பeR. 1 ெகாாிDதிய1 15, பeR இ[க மிக-ெபாிய
பQZயைல qMகிறா1 அைத “ZாிபிT ஹாZ கிளாO எ4பா1கT.” எபிேரய=திR
அ-பZதா4 வாசி6கபiகிற].... சாி, எபிேரய எIணம], ஆனா கிேர6க=திR இ],
ேவMமாதிாி வாசி6க பiகிற]: பeR ெசாRgகிறா1 அவ1 ேவத வா6கிய[களி4 பZ
மாி=] ,அட6கN பIண-பQi ேவத வா6கிய[களி4 ~4றாN நாT உயிேராi
எfD] நம67 தாிசனமானா1. (1 ெகாாிDதிய1 15:3-5)
அ-ப, ஒV நப1 மாி=] அட6கN பIண-பQi உயிேராi எfNபி ம@றவ1கl67
காQசியளி6க…4னா எ-பZ அட6கN பIண-பQடாேரா அ-பZேய எfNபல4ற
கV=] ஒ=]வராேத. பeR எ-பZ அட6கNபIண-பQடாேரா அ-பZேய எfDதா1
எ4ப]ல ெராNப ெதளிவா இV6காV4_ நிைன6கிேற4. இ[க கவனி67Nேபா]
மாிதா1, ெசoயபQடா1, எfDதா1 – ~4M Aைற வVகிற]. “அவ1 மாி=தா1;
அட6கNபIண-பQடா1, உயிேராi எfDதா1, அவ1 தாிசனமானா1.”
அ]மQiமிRல பி^-பிய1 3:11 மMபZWN பா16க…N: ஏ6 அநாOடாசO,
மாி=ேதாV^VD] உயிேராi எfNபி வVவ].” இ-பZபQட ஒ4ைற நN`கிற ஒV
பாிேசயனாக இVD] இ-பZ இV6க வாo-பிRைல எ4M ெசா4னாR ெபாVD]மா,
கா^யான கRலைற67 ஆதாரமா பegN இV6கிறா1 எ4M நிைன6கிேற4.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆமா, இ] பி4_67 அைழ=] ெசRகிற]. இைத 55ல
எfதியிVDதாR, இைத 51ல பிரச[கி=திV-பா1; அ-பZெய4றாR ேப]VவிடமிVD]
35ல ேகQZV-பா1. ேப]V இைத ேவெறாV இட=தி^VD] ேகQZV6கலாN, ேமgN
எRலாVN இைததா4 ெசாR^6ெகாIi இVDதா1கT எ4M qMகிறா1.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஆமா. இைத ப@றி அ-ேபாOதல1 13ல நNமால பா16க
AZகிறேத. ஆனா இ-ப பeR கா^யான கRலைறைய 7றி-பிiகிறா1. கா^யான
கRலைறைய விYவாசி-பத@7 இ4_N ேவM பல காரண[கT இV67_
நிைன6கிேற4.
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Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: இDத ஆதார[கT ெசாRgகிற விஷய[கைள எ-பZ
நN`கிறீ1கT. சாி, இேயY கRலைறயிR ைவ6க-பQடா1, இேயY மாி=த ~4M
நாQகl67 பிற7 சில நாl67 பிற7 அDத கRலைற கா^யாக இVDத] எ4M
நிைன6க எ4ன காரணN? இைத எதி@ப6க=திR இVD] பா16கலாN.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

அ] ெவMைமயா இVD]]4_ ஏ4 நிைன6க…N?

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆமா. ேவMவிதமாக ெசா4னாR, அ] கா^யாக இVDத]
எ4பத@7 எ4ன ஆதாரN இV67]?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஓ, நீ[க எ4ன ேக-s[க4_ நிைனmேச4 ெதாிWமா, “அ] ஏ4
கா^யாக இVDத]? அ]67 நா ைவ=திV67N பதிR, “ஏ4னா அவ1 உயிேராi
எfD]Qடா1.”
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

சாியா ெசா4னீ[க.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி. கா^யான கRலைற6கான ஆதாரN. இ-ப, நா ஏ@கனேவ
ெசான மாதிாி ஆதிகால பதிeகT நNமிடN இV6கிற]: ம@றபZ அ-ேபாOதல1
13ம@MN 1 ெகாாிDதிய1 15R பeR qறிய காாிய[கT இV67]. ஆனா இ4_N சில
விஷய[கlN இV67]. yத1கT கா^யான கRலைறைய ஏ@MெகாTகிறா1கT.
இ4_N ேவM 3 ஆதார[கT இV6கிற]: ம=ேதW மQiமRல ஆனா அேதாi ஜOZ4
மா1Zய1 ம@MN ேத1iR^ய_N இV6கா[க. இவ[க ~… ேபVேம yத1கT
கா^யான கRலைறைய ஏ@M6ெகாIடதாக qMகிறா1கT.

உIைம எ4னெவ4றாR இேயY மாி=த அேத பQடண=திR தா4 சீஷ1கT த[கT
ஆதிநாQகளிR பிரச[கி=தா1கT. எRலாV67ேம ெதாிWN கிறிOதவ பிரச[கமான]
எVசேலமிR தா4 Aத^R ]வ[கிய]. இைத எ@MெகாTளாதவ1கT யாராவ]
இV-பா[களா4_ என67 ெதாியல.இVDதாgN, ஒV பிரmசைன இV67. அவ1 மாி=த
அDத பQடண=திR இVD]தா4 பி4னாQகளிR அவ1கT பிரச[கி6க ]வ[கினா1கT.
அDத கRலைற கா^யாக இRலாம அவ[க இDத மாதிாி ேபசியிVDதா அ[கிV6கிறவ[க
ெசாR^யிV-பா[க, “ஆ, பாV[க, இ]ல சி4ன பிரmசைன இV67]. இ] ெவMN ஒV
சாீர=ைத ப@றிய விஷயN தா4.” பிரச[க=தி@7 அDத இடN ஏ@றதாக இVDதிV6கா].
அவ[க க^ேலயாவிgN ேராமிgNதா4 பிரச[கN பIணியிV6க…N, எVசேலமிR
இRைல. இDத எVசேலN பQடணN ஒV ஆதாரமாக=தா4 இV6கிற].
இத@7 ஆதிகால ஆவண[கT இV6கிற]. yத1கT இைத ஒ-`ெகாTlகிறா1கT.
அ]மQiமRல, சாி=திர விம1சக ேகாQபாi ஒ4M இV6கிற]: உ[கlைடய
ச=]V6கT ெபா]வாக உIைமைய=தா4 ஒ-`ெகாTவா1கT. இேதாட இ4_N சில
விஷய[கைள ேச1=] ெசாRலeN AZWN. ஒVேவைள ராடR- `RQேம4 ெசா4ன]
சாிெய4றாR, `திய ஏ@பாடான], Yவிேசஷ[கT அைன=]N ஒV உபகரணமாக
மQiேம கVத-பQi வDதாR – Yவிேசஷ[கைள கிபி எIப]களிR வாசி=தபZ
வாசி6க-பQடாR – அ-ப ெபIகளி4 சாQசிகைள ஏ@MெகாTள வாo-` கிைடயா].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

ஏ4?
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Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ[7Tளவ1கைள நா4 எDதவித=திgN 7@ற-பi=]வதாக
நிைன6கேவIடாN, ஆனா AதR •@றாIiகளிR, ெபIகT நீதிம4ற=திR சாQசி
ெசாRவ] அ_மதி6க-படவிRைல. yத1கlைடய எf=]6களி4பZ ெபIகT
ெபாoய1கT. இ]ல YவாரOயமான விஷயN எ4னெவ4றாR, ‰6கா 24:11,
ெபIகT கRலைறைய பா1=]விQi திVNபிவD] சீஷ1களிடN ெசா4னேபா],
இவ[க `ரளிய கிள-பி விடரா[க4_ தா4 நிைன=தா1கT. கQiகைதைய
பர-`வதாக நிைன=தா1கT. ேசா, நா ஒV கைத எfதேற4_ வmY6ேகா[க அைத கிபி
30 ல இVD] கிபி 80 வைர67N எfதறதா இVDதா நிmசயN ெபIகlைடய
சாQசிகைள எi=]ெகாTள மாQேட4. அ]ல இ4ெனாV ெபாிய பிரmசைன இV67N.

இெதRலாN கா^யான கRலைற6கான சில ஆதார[கT தா4. இ]ல ெபIகlN
இV6கா[க. அேதாட பe^_ைடய ஆதிகால பதிeகlN இV6கிற]. yத1கT
ஏ@MெகாIட ஆதாரAN இV6கிற]. எVசேலN நகர=ைத பா167Nேபா], அ-பZ
இRல4_ ெசாRல AZயா], சாீரN கRலைறயிR இV67N ஒV ஊ1ல உ[களால
பிரச[கி6க AZயா]. நா47 காாிய[கT இV67 அத@7 ேடானி பதிR ெசாRgNபZ
விVN`கிேற4.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ. இ-ேபா] ஒV இைடேவைள
எi=]6ெகாTேவாN ேமgN, ேடானி, நாம திVNப வDத]N நீ[க பதிR ெசாRல
ேபாறீ[க. ெதாட1D] இைணDதிV[கT.

****
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ. மீIiN வரேவ@கிேறாN நாம இரIi சிற-`
விVDதின1கேளாi ேபசி6ெகாIi இV6கிேறாN நம] தைல-`: இேயY மரண=திR
இVD] உயிேராi எfDதாரா? நாN ேபசி6ெகாIi இV-பவ1கT Dr. ஆIடனி ஃ-K
, உலகி4 A4னிைல சி=தாDத நா=திகராக கVத-பiகிறவ1. ம@MN Dr. ேகாி
ேஹபா1மO, இவ1 கிறிOதவ சி=தாDத ேமைத ம@MN வரலா@றாளராக இV6கிறா1,
இவ1 இேயYவி4 உயி1=ெதfதg6கான ஆதார[கைள விள6கி ெசாRgவதிR சிற-`
மி6கவராக கVத-பiகிறா1. இ] மிகeN YவாரOயமான விம1சன[கT நிைறDத
விவாதN. சாி ேடானி, இ-ப நீ[க ெசாRg[க, இ-ப Dr. ேஹப1மாO இDத கா^யான
கRலைறைய 7றி=] ெசா4ன ஆதார=ைத ப@றிய உ[ககV=] எ4ன? அைத நீ[க
ஒ=]67றீ[களா?
Dr. Mz;ldp gp*
இ] எRலா=ைதWN த@கா=] ெசாRல ேவIZய அவசியமிRைல
எ4M நிைன6கிேற4. இDத உIைமகT எRலா=ைதWN இDத தைல-`கைள ப@றி
ேபச விVN`கிற அைனவVN இத@7 ஆய=தமாக இV6க_4_ நா நிmசயN
நிைன6கிேற4 அவ[க ஓZட qடா], “அ-பZ ெசாRல qடா]4_ ெசாRல qடா].
இRல. இ]தா4 விவாத=திR ெராNப YவாரOயமான ப7தி, எ4M நிைன6கிேற4.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
Dr. Mz;ldp gp*
Dr. Nfhp N`gh;kh];

அ-ப கா^யான கRலைறைய ஏ=]67றீ[களா?
அதாவ], இ] YவாரOயமான சாQசி எ4Mதா4 நிைன6கிற4.
ேத46 y
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Dr. Mz;ldp gp*

ஏ4னா, ெபா]வா, இைத ஏ@MெகாTவ] எ4ப] ெராNப க•டN.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஆரNப=]ல என67 மQiN தா4 இ-பZ ேதா_]4_
நிைன=ேத4, கRலைற கா^யாக இVDதிVDதா, மI பிரNைம எ4ற ஒ4M எ-பZ
இVDதிV6க AZWN? ஏ4னா மன பிரNைம உIடாக அDத சாீரN கRலைறயிR தா4
இVDதிV6க…N.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:
எ4ன நடDத]?
Dr. Nfhp N`gh;kh];

சாி, இ-ப, எ4ேனாட AதR ேகTவி, “அDத சாீர=தி@7

அ] உ[கlைடய ேகTவி.

Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இத@7 தனி-பQட சாQசிகT ஏ]N இRைல. அDத சாீர=ைத
அ[கிVD] எi6க பலவித வழிகT இV6கிற]. நா ஒV •=திர=ைத இ[க ெசாRல
ேபாவ] கிைடயா] ஏ4னா அேநக வVட[கl67 A4பாக அDத பQடண=திR நடDத
விஷய=ைத யாராgN மா@றி அைம6க AZயா] எ4M நா4 நிைன6கிற4 அ4ைன67
இ4M இV6கிற] ேபால ேகமரா6கlN ம@ற உபகரண[கlN
கIiபிZ6க-படவிRைல அதனால ேபாதிய ஆதார[கT நNமிடN இRைல.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, ேகாி, இ-ப உ[கேளாட `=தக=]ல, இ-ப சில
நிமிட[கl67 உ[க `=தக=ைத பா16க விVN`கிேற4, தி ஹிOடாாிகT ஜீசO,
சாியா. ஒV Af அ=தியாயN Af6க நீ[க ேடானியி4 நIப1கT ம@MN, ம@ற
இய@ைகயாள1கT, ம@MN பல1 அDத சாீர=தி@7 எ4ன நடDதிV67N எ4M
பகி1D]ெகாTlN சகல விதமான கV=i6கைளWN ெசாR^யிV6கீ[க. இரIi
நிமிஷ=]ல அைத ]ாிதமா ெசாRg[க பா16கலாN. A6கியமான 7றி-`கைள 7றி=]
ெசாRg[க.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, பல விஷய[கைள ப@றி ேபசிேனாN. சில1 இேயY
சிgைவயிR மாி6க விRைல எ4M ெசாRgகிறா1கT, இVDதாgN இ4ைற67
ெபVNபாலான ேமைதகT அ-பZ ெசாRவ] கிைடயா]. ஆனா சில1 இேயY
சிgைவயிR மாி6கவிRைல எ4M ெசாRவா1களானாR, அத@7 மV=]வ பதிeகT
இV6கிற], அத@7 நீ[க பeைல தா4 பா16க ேவIiN, அத@67 ேவதாகம=தி@7
`றNபான ஆதார[களிV6கிற]. Yவிேசஷ[கT இV6கிற]. இ4_N பல ஆதார[கT
இV67]. நீ[க ஏ@கனேவ ேகQ–[க, “ சீஷ1கT ெபாo ெசா4னா[களா?”அ-பZதா4,
சில1 நிைன6கிறா[க. ஆனா அவ1 ெசா4னா1, “அ-பZயிRைல.”

சில1 சீஷ1கT இேயYவி4 சாீர=தி திVZ ைவ=]ெகாIi அவ1 தாிசனமானா1 எ4M
ேபாo ெசா4னதாக ெசாRgகிறா1கT. இ] சாியா வரா] ஏ4னா அவ[க
மM{பமாகியிVDதா1கT. அவ[க எ] உIைமெய4M நNபினா1கேளா அத@காக
த[கT ஜீவைனWN ெகாi=தா1கT. நாம மன பிரைமைய ப@றி ேபசிேனாN. அ]
ெராNப A6கியமான ேகாணN தா4 ஏ4னா அ]தா4 இவVைடய ஆதாரமா இV67].
சில1 இ] எRலாேம கQi கைத எ4M ெசாRறா[க, அ] ெபாிய பிரmசைனயா
இV67], ஏ@கனேவ இVDத பதிeகளிR ெசாRல-பQட] ேபால பeR எ4ற நப1
இV6காV, இ] உIைமயான சNபவமாக இV67, ஒVேவைள நீ[க கIணார கIட
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சாQசிகைள விQiQi ெகா—சN கடDத கால=ைத பி4_67 தTளி ைவ6கலாN.
அதாவ], உதாரணமாக, அெல6சாIட1 தி கிேரQ அவVைடய இரIi Yய
சாிைதகlN அவVைடய கால=தி@7 பிற7 3 நா47 •@றாIiகளிR
எfத-படவிRைல. அDத நாQகl67 பிற7தா4 இDத மாதிாியான க@பைன கைதகT
ேதா4றின], அெல6சாIட1 ப@றிய அ@`த கைதகT ெசாRல-பQட],
ெசாRலேபானா, இ] கிறிOதவ=தி@7 பி4னால வDத]. அவ1 கிறிO]வி@7 பி4
வாpDதவ1 நா4காN •@றாIZR இVDதா1.
அ-ப, சகா-தN,எ4M ெசா4னாR அத@7 சாQசிகT இV6க…N, அ]தா4 ெபாிய
பிரmசைன. அதனால இDத பதிeகl67 எRலாN ஆM AதR எQi ேபராவ]
இய@ைகயி4 ெகாTைக-பZ தவM எ4M ெசாRல…N ஆனா இ]தா4 ெராNப
அவசியமான] எ4M நிைன6கிற4 ஏ4னா இ4ைற67 மன பிரNைம எ4ற ஒ4ைற
பா16கிேறாN அேதாட கா^யான கRலைற எனப] இ4ெனாV ெபாிய பிரmசைன4_
நிைன6கிற4. ஏ4னா இ-ப ேடானியிடN இரIi ெகாTைககT இV6கிற]. அ] மன
பிரைமயாக இV67N எ4கிறா1... சாி, உIைமயிR, ~4M விஷய[கைள ெசாRறா1.
அதாவ] பeளி_ைடய] ஒVவிதமான மன பிரNைம; இ4ெனா4_ சீஷ1கl67
ஏ@பQட மன பிரNைம; அைத தா4 அவ1 ெசாRgகிறா1. இ-ப சாீரN ம@MN
கRலைறைய 7றி=த விஷய=திR இவV67 பிரmசைன இV67]. சாியா தா4
ெசாRறாV, சடல[கT பலவிதமான காரண[கl6காக கRைற6ளிR
மா@றிைவ6க-பiN; இVDதாgN, இவ1 ெசாRற]பZ பா1=தா சாீரN கRலைறயிR
இVD] மா@றிைவ6கபiN அேத சமய=திR சீஷ1கT அவ1 தாிசனமாவைத பா1=திV6க
qiேமா. அ], மQiமிRல, அi=] பeR இV6கிறா1. இ-ப எ4ன நட67]4னா
இDத ெகாTகைளகT எRலா=ைதWN அவ1 ேச1=]Qேட ேபாறாV எ]eN
ெபாV=தமான ெகாTைகயாக இRைல எ4M தா4 நா4 நிைன6கிற4, நீ[க சாியா
ெபாVD]கிற காாிய=ைத ெசாRல_N..
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஏதாவ] ஒV கQi=]ல அவ1 இைத ப@றி ஏதாவ]
கQiைர எfதியிV6கிறாரா?
Dr. Nfhp N`gh;kh];

எ-ேபாதாவ], எ-ேபாதாவ].

Dr. Mz;ldp gp*
கவனி[க, எ4ன நடDத] எ4பத@7 நா இய@ைகயான பதிeகைள
ெசாRல வரல. அத@7 Aய@சி6கeN இRைல...இ]67 திV-திகரமான எDத
விஷய=ைதWN ெசாRற] சா=திய4_ என67 ேதானல.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஒ=]67றீ[க.

ஆனா நீ[க இரIi மனபிரNைம ெகாTைககைள

Dr. Mz;ldp gp*
ஆனா இDத மன பிரைமயான] பலவிதமான பதிeகைள
ெகாIZV6கிற] என நிைன6கிேற4. ஆனா கா^யான கRலைற எ4ற ஆதார=ைத
ெசாRgகிற எDத பதிeN எ[கிQட இRைல.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:
நீ[கT நN`கிறீ1களா?

ேடானி, ஒV 7fவினV67 உIடா7N மனபிரNைமைய
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Dr. Mz;ldp gp*
இ]667 அ] ெராNப அவசியN எ4M நா நிைன6கல. ஆனா
Yவிேசஷ[களிR ெசாRல-பQட] ேபால ஒேர சமய=திR 7fவான ம6கT பா1=த
விஷயN ம@MN தனி=தனியாகeN ேச1D] பா1=த காாிய[கT எ4பைத AZe 67
ெகாIi வ1ற] அவசியN. அதாவ], இDத காாிய[கT எRலாN பி@பாi
ெசாRல-பQட] எ4பைத கவனி6க…N, :ப4னிரIi ேபVN பா1=திV6கா[க. இDத
அ_பவN ஏ@பQடேபா] எRலாVN ஒIணா இVDதா[க4_ ெசாRற] ஏ@MெகாTள
AZயாத ஒV q@றாக இV6கிற].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

நீ[க எ4ன நிைன6கிறீ[க, ேகாி?

Dr. Nfhp N`gh;kh];
ேடானி த4ைன ெராNப •டா6கி ெகாTகிறா1 எ4M
நிைன6கிற4. Aதலாவதாக, கா^யான கRலைற இத@7 எதிராக ெசாRலல அவV67
எDதவித கV=]N இRைல. இரIடாவ], சீஷ1கl67 மனபிரNைம உIடான]
எ4கிறா1 அ] நா ெசா4ன காரண[களிR எத@7ேம ெபாVDதாததா இV67].
7fவானவ1கT மனபிரNைமைய ெபற AZயா]. அவ[க சாியான மனநிைலயிR
இRைல. இ[க பலவிதமான இட[களிR, ேநர=திR, பலவிதமான ம6கT, ஆIெபI,
பலவிதமான காாிய[கைள ெசo]Qi இVDதா[க. கா^யான கRலைற, அ]
வாpைகைய மா@றா]. யா6ேகா`, பeR. நிைறய காரண[கT.

பிரNைம எ4ப] ெராNப அாிதான ஒ4M. அ] ஏ@பட qZய நிைலகைள நா4
உ[கl67 ெசாRgகிேற4. சாீரபிரகாரமான பிாிe அRல] ேபாைத67
அZைம-பiNவ]. இ]ல எ]eN சீஷ1கlைடய நிைல இRைல. அதனால
7fவினV67 உIடான மன பிரைம இRைல எ4கிறா1, ஆனா 1௦ அRல] 2௦ ேபV67
ஒேர ேநர=திR மனபிரNைம உIடாவத@7 எDத மV=]வ சா4MN இRைல. ஆனா
எRலாV67N ஒேர விதமாக ேதா4றியிV6க ேவIiN. இ] ெராNப A6கியமான
விஷயN_ நிைன6கிற4.
Dr. Mz;ldp gp*
நா4 ெசாRற விஷய[கT நட6க வாo-ேப இRைல எ4M என67
ேதா4றினாR நிmசயN எRலா=]67N நா விள6கN ெகாi6க ேவIZய] அவசியமா
இV67N; இ] Afவ]N த={பமாக அ[க நடDத விஷய[களாக தா4 இV6கிற].
Dr. Nfhp N`gh;kh];
நRல ேவைல ெசoதீ[க, ஏ4னா இவர ெபாM=தவைர
எRலாV67N ஒேர மாதிாியான மனபிரNைம தா4 உIடாயிVDத].
Dr. Mz;ldp gp*
ஒV நிமிஷN இV[க. இ4ெனாV காாிய=ைதWN நா கடDத
பதிைனD] வVட[களாக கவனி=] வVகிேற4 ஒ4M அRல] இரIi த={பமாக
எRலாV67N ஒேர மாதிாியான காQசி ேதா4றியிV6கிற]: அ] பா=திமாவி4 அ@`தN
எ4M நிைன6கிேற4, உ[கl67 ெதாிWமா.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
Dr. Mz;ldp gp*
Dr. Nfhp N`gh;kh];
Dr. Mz;ldp gp*

இR ேமQஜுகா1ஜி
அ]ல நிைறய ேப1 இRல. எ=தைன ேப1 இVDதிV-பா[க?
yேகாOலாவியா
ஆமா. அ]ல எ=தைன ேப1 இVDதிV-பா[க?
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Dr. Nfhp N`gh;kh];
ப=தாயிரN ேப1 இVDதிV-பா[க. ஆனா இ]லWN பா=திமா
சNபவ=திgN இV6கிற பிரmசைன எ4ன4னா இ[க ம6கT எRலாVN மாியாlைடய
ஆவிைய பா1=ததாக ெசாRறா[க ஆனா இ] சீஷ1கT பா1=த காாிய=தி@7 A@றிgN
மாMபQடதாக இV67]. ஏ4னா இ[க ம6கT ‰1QO ேபாறா[க பாதிமா அலR]
ேமQேஜாகா1ஜி ேபாறா[க. இ[க Yமா1 ப=தாயிரN ேப1 பா1=]Qi இVDதா[க
பிTைள[க qட மாியாைள பா1=தா[க. இ[கிV=த பிரmசைன எ4ன4னா, இDத
ப=தாயிரN ம6கT qQடAN வான=திR சில அைடயாள[கைள தவிர ேவற எைதWேம
பா16கல, ஆனா அவ[க மாியாைள பா16கல. அ]மQiமிRல, அவ[க இேயYைவ
பா16கல.
Dr. Mz;ldp gp*
ஆனா பிரNைமகT எனப] வான=திR நட6கிற காாிய[கைள
பா1-பதா, அ] சாியா?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அ] ஒV க@பைன, இVDதாgN, மனபிரNைம4_ ெசாRல
AZயா]. •ாிய4 நக1கிற] எ4M நீ[க ெசாRr[களா... ஞாபகமிV6கQiN இDத
க@பைன காQசி67N பிரNைம67N உTள வி=தியாச=ைத ெகIQO
விள6கிஇVகிறா1. க@பைன எ4ப] ஒV காாிய=ைத பா1-s[க ஆனா நிைன6கிற]
ேவற ெவா4றாக இV67N. பிரNைம எ4ப] எDதெவாV காாியAN காண-படாத
ேபா] உIடாவ]. அ-ப ேமQஜூகா1ஜீயிR நி4MெகாIZVDத ம6கT எRலாVN,
வான=]ல ஒV அைடயாள=ைத பா1=ததாக ெசா4னா[க, ஆனா ெசாRல-ேபானா,
நQச=திர[கT இVDதிV67N, மர[கT இVDதிV67N, சிகர[கT இVDதிV67N,
•ாிய4 இVDதிV67N. அவ[க எ4ன ெசாRறா[க, •ாிய4 நக1கிற] நQச=திர[கT
நக1கிற], ஆனா அ] •ாிய4தானா நQச=திர[கT தானா. இ] நா[க மாியாைள
பா1=ேதாN எ4M ெசாRவத@7 A@றிgN மாMபQட ஒ4றா7N. அதாவ], எ4ன
ெசாRேற4னா ேமQஜூகா1ஜியிR 99.9% ம6கT நிmசயமா மாியாள பா16கல .
Dr. Mz;ldp gp*

இRல, இRல.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஆனா சீஷ1கைள ெபாM=தவைர, ஒV 7fவின1 இ[க
இேயYைவ பா16கறா[க. இ]eN அ]N ஒ4M எ4M ேயாசி6க ேவIடாN. அப-Z
ெசoதாR அ]ல ெபாிய பிரmசைன இV67_ நிைன6கிற4. அ] ஒV 7fவி@7
ஏ@பQட பிரNைம எ4M என67 ேதா4றவிRைல. அ] 7fவாக பா1=த க@பைன
காQசியா, க@பைன எ4M ெசா4னாR, அ[க ஏதாவ] பா167NபZயாக இVDதிV6க
ேவIiN, ெநi—சாைலயிR தIணீ1 இV-ப] ேபால, அRல] உ[கேளாட ெதா-பிய
கQZg67 ப6க=]ல மாQZைவ=]விQi பாதி ரா=திாி š6க=]ல எfD] யாேரா
அ[க நி6கிறமாதிாி ேதா4Mவ]; அRல] மாயவி=ைத. இெதRலாN க@பைன
ேதா@றN. ஆனா பிரைம எனப] A@றிgN மாMபQட ஒV விஷயN, அதனால நா எ4ன
ெசாRேற4. 12 அRல] 15 அRல] 20 ேபV67 ஒேர விதமான பிரNைம உIடாகிற]
எ4M ெசா4னாR, அ] சா=தியமாகா], அைத நி{பி-ப] கZனN.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: சாி, கடDத பதிைனD] வVட[களாக ேடானி இைத
ப@றிதா4 சிDதி=] ெகாIi இV6கிறா1, நீ[கlN ேடானிய ப=திதா
சிDதி=]6ெகாIZVDதீ[க, அ-பZதாேன?
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Dr. Nfhp N`gh;kh];

ஆமா. நா இ-ப ெதானிய ப=தி ேயாசி=திQi இV6ேக4.

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

அவாிடN நீ[க எ4ன ெசாRல விVN`றீ[க?

Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, விேசஷமான வித=]ல ஒ4ைற ெசாRல நிைன6கிற4
ஏ4னா, ேநய1கேள, நா நிைறய நா=திக1களிடN ேபசியிV6ேக4, இைறநNபி6ைக
அ@றவ1களிடN ேபசியிV6ேக4. நா இரIi ~4M ஐD] ஆIiகT ெதாட1`
ெகாIi இVDதிV6ேக4. ேதவ4 இV6காரா இRைலயா4_ ேயாசி6கிறவ1கேளாi
எQi ஆIiகளாக ெதாட1பிR இV6கிேற4. ஆனா ேடானி, இைத ெராNப உMதியா
ெசாRேற4, ேடானி ெராNப கனிவானவ1, நீதியனவ1, என67 ெதாிD] ெராNப
உMதியான நா=திக1. நா[க 15 ஆIiகளாக நIப1களாக இVD] வVகிேறாN.
1985ல எ4ேனாட இரIi வய] மகT அவVைடய கா^R அம1DதிV67N `ைக-படN
இV6கிற]. அவl67 7QைநQ A=தN 7i6காம அவள š[க விடமாQடாV. இ-ப
அவl67 பதிேனf வயY. இ4_N அ]67 A4னாைலWN பி4னைலWN எi=த
`ைக-பட[கT இV67]. அதாவ], இவ1 ஒV நRல மனித1. ஆனா 15 ஆIiகளா நா
அவV6காக ெஜபி=]6ெகாIi இV6கிேற4. ேடானி, எ]eேம அசா=தியமிRல,
ேதாழா.
Dr. Mz;ldp gp*
ஏதாவ] ஒV கQட=திR, நாம பாிY=த பeைல பா16க AZWமா?
என67 `ாிDத வைர67N, தமO7e67 ேபாகிற வழியிR எ4ன நடDத] எ4றாR
அவV67 ஒV அ_பவN உIடான] ஆனா அவேராi qட வDதவ[கl67 7ரR
மQiN ேகQimேச தவிர ேவற எைதWN அவ[கl67 ேதானல.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, இேதாட இDத நிகpmசிைய நிைறe
ெசoதிடலாN. இDத ேகTவிேயாi நNAைடய அi=த நிகpmசிைய நாN ]வ[கிட
இV6கிேறாN, அதனாR ெதாட1D] இைணDதிV[கT.

எ[கlைடய ெதாைல6காQசி நிகpசிகைள காண
இலவச ஜா4 அ4ெக1ெப16 நிகpmசி ஆ-ைப பதிவிற6கN ெசoதிi[கT.
இேயY கிறிO]ைவ ஏ@MெகாTவத@கான ெஜபN @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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