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இேய,ைவ /012வத4கான ேபாரா:ட< – நிக0@சி 2
இHைறIJ ஜாH அHெகFெபFI நிக0@சியிM, இேய,2வ1ைத ப4றி
இHைறIJ இைணயதளPகQ திைரDபடPகQ ெதாைலIகா:சி நிக0சிகQ பிரபல
நாவMகQ, சில பாட S1தகPகQ Tட இேய, ஒV சாதாரண மனிதFதாH தHைன
ேதவXைடய JமாரH எHZ ெசாMலவிMைல எHபைத ைமயDப[1தி ெவளிப[1தி
வVகிறாFகQ. இேய,விH மரண1தி4J பிறJ, அDேபா]தலFகQ இேய,ைவ ப4றிய
Sதிய கைதைய ம1ேத^ மா4J _Iகா ேயாவானியிM பதி`ெசaதிVIகிராFகQ ஆதி
கிறி]தவFகcIJ Sதிய ஏ4பா[ இMலாததினாM, உfைமயான கிறி]தவ ந<பிIைக
எHனெவHZ ெதாியவிMைல. அதH விைளவாக இேய,ைவ Jறி1த பலதரDப:ட
கfேணா:டPகQ உfடானதா? இhத ேகQவிகcIJ கிறி]தவFகQ எDபi
பதிலளிIக ji^<? இHைறIJ அைத ெதாிh2ெகாQ/FகQ, இHைறIJ ஜாH
அHேகFெபFகிH விேசஷி1த ெதாJDS.
அறிவிDபாளF:

****
நிக0@சிIJ உPகைள வரேவ4கிேறா<. நீPக ாி@சF:
டாகிH] உைடய தி சா: ெடMoஷH எHற S1தக1ைத வாசி1திVIகீPகளா? அவF
ஒV நா1திகF, அவF ெசாMராZ, இேய,`IJ ெதa/க2வமான தHைம இVhத2 எHற
கV1ைத ஏ4ZெகாQc< ஆதாரPகQ மிக Jைற`. உfைமதாேன? சாி, இHைறIJ
நா< பாFIக இVIகிற காாியPகQ. ஜீச] ெசமினாியிH மாFI] பாFI TZகிறாF,
,விேசஷ1திH எp1திய ஆசிாியFகளான, ம1ேத^, மா4J, _Iகா ம4Z< ேயாவாH
பல நா:கcIJ jHS வா0hத ஒV மனிதVைடய வா0விM பல காலPகcIJ jHS
நடhத ெதாடFhேதF@சியான நிக0`கைள பதி` ெசaதிVIகிறாFகQ.”இைத ப4றி எHன
நிைனIகிறீPக? மாFI] ெசாHன ம4ெறாV காாியj< இVIகிற2, “ேவதாக ாீதியான
இேய, எHப2 மிகDெபாிய பிைழ.”
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

இhத ேகQவிகcIJ பதிலளிIJ<பiயாக உலகிH jHனணி ேமைதகQ இரf[ ேபF
ந<ம1தியிM இVIகிறாFகQ. ேடரM பாI அவFகQ, நீPக இவைர ABC ம4Z< NBC,
CNNம4Z< FOX ேசனMகளிM பாF1திVDyFகQ. ஒzெவாVவV jைற^< வரலா4Z
சிறDS ெதாJDS எHZ ெசாM{<ேபா2 அதிM நி@சய< ேடரM இVDபாF. அவF
எPகேளா[ இVDபதிM மிJhத மகி0@சியைடகிேறா<. அவF ஒV S1தக1ைத
எp2கிறாF “இேய,ைவ /012< சதி” அவேரா[ ேசFh2 எpதியவF, Dr. ேடனிேயM
B.வாMேல] எp12 விமFசகFகளிM பிரசி1தி ெப4ற நபFகளிM ஒVவF. ேம{<
ந<மிட< இVIகிற Sதிய ஏ4பா:[ பதி`கைள ஆராah2 ேசகாி12 ெகா[1த சிறhத
வாசகFகளிM ஒVவராக இVIகிறாF. ேம{< டMலா] இைறயியM கழக1திM
ேபராசிாியராக இVIகிறாF. நீPக இரf[ ேபV< இVIகிற2ல சhேதாஷDபடேறH.
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கடhத வார நிக0@சிைய பாFIகாதவFகcIJ உதவியாக ேபான வார, நிக0@சிைய
ெதாJ12 ெசாMேவா<, வரலா4றிM எHன நடhத2 எHபைத Jறி1த ஒV வைரயைற
இVDபைத ெசாM|ெகாfiVIகிேறா<. இhத உfைமகைள ஆராaகிற நிைலயிM
இேய, எHகிற நபF கிj 5 jதM கிபி 30 வைர வா01திVIகிறாF, சிலF கிபி 33 எHZ
ெசாM{கிறாFகQ ஆனா ெபV<பாலான ேமைதகQ கிபி 30 எHகிHறனF. அ2
ம:[மMல, இhத தகவMகQ எMலா<ம4ற கிறி]தவரMலாத பிற மாFIகPகளிH
ஆவPகPகளிM இVh2 எ[IகDப:டதாக இVIகிற2, இேய,ைவ பிHப4Zகிற
T:ட< இVhத2 அதிM அவF பHனிரf[ ேபைர ம:[< ெதாிh2ெகாfடாF,
பHனிரf[ அDேபா]தலFகQ. நா]iI ேவதாகம< ம4Z< ம4றைவகளி{<
அவFகள2 ெபயFகQ இVIகிற2, தி கிேநா]iI, அவFகcைடய ெபயFகQ அதிM
இVIகிற2.
உfைம எHனHனா, ஒHைற ஒ12ெகாQcகிறாFகQ, இhத பHனிரf[ ேபF
இVIகாPகQள, அவFகcைடய ெபயFகQ இ2தா, அவPக யாVHற விளIக<
இVIJ2. அவPக இேய,ேவா[ €HZ வVட< வா0hதிVIகிறாFகQ, அவF ெசaவைத
எMலாவ4ைற^< பாF1தவFகQ, அ4SதPகQ, பிசாைச 2ர12வ2, மாி1ேதாைர
உயிேரா[ எpDSவ2. சிலVைடய கV12, ேமைதயFகQ, இைத ப4றி ேப,வைத
விV<SவதிMைல, ஆனா ஏேதாெவாHZ நடhதிVIகிற2 எHகிHறனF, இேய,
கMலைறயிM அடIக< பfணDப:ட பிறJ 5௦ நாQ கழி12, €HZ வVட< அவேரா[
Tட இVhத அhத பHனிரf[ அDேபா]தலFகQ எVசேலமிM நிHZ இேய,ைவ
பாF1திVhத ம4ற ஜனPகcIJ jHபாக பிரசPகி1தனF. அவFகQ பிரசPகி1தேபா2
கி:ட1த:ட €வாயிர< oதFகQ கிறி]தவFகளாக மாறினாFகQ. மனhதிV<பிய அhத
€வாாிய< ேபாிM இVhதவFகQ, ேராம சா<ரா•ய1திM வி:[ ெவளிேய SறDப:[
ெசHறனF. அவFகQ ேகQவிDப:ட அhத பிரசPகிIகDப:ட ேபாதைனயிH
அiDபைடயிM, அவFகQ ேராமி|Vh2 எகிD2 ம4Z< 2VIகியிM சைபகைள
நிZவினாFகQ.
இDப, அத4J பிறJ ஒV கால1தி4JQளாக நா< ‚ைழகிேறா<.... அைத ப4றி நீPகேள
ெசாM{Pக. இDப ஒV விஷய<, சைபகQ எMலா< நிZவDப:ட பிறJ ேகQவி இDபi
மாZ2, கிறி]தவFகளாக இVDபவFகQ எHன ெசaவாFகQ, ஆFதடாI]
கிறி]தவFகளிH ந<பிIைக எ2 எ2 இMைல எHZ எDபi ெதாி^<, ஏHனா சைபIJQ
இDேபா2 Sதிய ஏ4பா:ைட ெகாf[ வVவேத கிைடயா2.
சாி, அவPககி:ட இVhத2 எMலா< உபேதச1திH சிZJறிDSகQ
தாH, அதிM மீதjQளைவகைள தாH நா< jதM ƒ4றாfiH கிறி]தவ
ஆவணPகளிM நா< பாFIகிேறா<. அவFகQ ெபா2வாக அiIகi பா[கிற தPகQ
கீF1தைனகளிM அதH கV1ைத TZகிHறனF, அைவ ெபV<பா{<
இேய,கிறி]2ைவ உயF1தி பிதாேவா[ அவVIJ இVIJ< உறைவ Jறி12
TZகிற2. சில சடPகாசாரPகைள^< அவFகQ பிHப4ZகிHறனF, அைவகைள
மாFIக1திH சடPJகளிM பாFIக ji^<, அ2 எHெனHனா, மZ பிறDS, பாவ1ைத
கp`தM, பாவ1தி4J மாி1தM ேபாHறைவ. அதனால, இhத எMலா காாிய1தி4J<
Dr. ேடரM பாI:
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இைடயிM இVIகிற ைமய இைறயியைலதாH ஆFதடாIசி எHZ ெசாM{கிேறா<
அ2தாH இhத நா:களிM இேய, பிரசPகி1த ேபாதைன அைத அDேபா]தலFகQ
பிரசPகி12 TறினாFகQ எHபைத சைபகளிM வ|^Z1தி அவFகQ கைடபிiIJ<பi
க4Zெகா[12 வVகிேறா<.
ஆMைர:, சிலF சைபIJQ சிலமா4ZகV12கQ இVhததாக
TZகிHறனF அதனாM Sதிய ஏ4Dபா:iM Tட கிறி]2வ1திM காணDப:ட
பலவிதமான கfேணா:டPகQ இVhதைத ஆவணPகளிM பாFIகிேறா<. அைத ப4றி
நீPக எHன ெசாMறீPக?
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

இDப, ஒV JறிDபி:ட காாிய1திH சில காாியPகcIகான
ஆதாரPகைள Sதிய ஏ4பா:iM ந<மாM பாFIக ji^<. oதFகைள^< JறிDபி:ட
வா0Iைக jைறைய ெகாfiVIJ< பலவிதமான வா0Iைக jைறைய
ெகாfiVIJ< Sறஜாதியினைர^< ஒHறாக இைண12 பாFIJ<ேபா2, இைவ
இரfைட^< இைணIக jய4சிIJ< நிைலயிM இVIகிற அp1த1ைத ந<மாM பாFIக
ji^<. அைத நாேம கfணார காfகிேறா<. ஆனா ெபா2வாக காணDப[கிற
விவாத< ெபV<பா{< ஆFேதாDராIசி எHகிற காாிய1திM தாH உVவாகிற2,
ஆFதடIசிைய எDபi அDபியாசDப[12கிேறா<, ஆFதடIசிைய ப4றி விவாதPகQ
கிைடயா2. சாி, இேய,ேவா[ ெதாடFSQள சில oதFகQ ெசாM|யிVIகிற விஷய<,
oதமாFக< மா4ற< அைடவேத இMைல. நீPக எHன ெசயாீPகHனா இேய,ேவா[
சிலவ4ைற ேசF12 ெகாQகிறீFகQ. நீPகc< அேத விதமான வா0Iைக jைறைய
ெகாfiVIக ji^<.” எHகிறாF. இhத பிாி`கcIJ பிறJ சைபயான2 ஒV தீFமான<
எ[1த2 அ2 ஒV ெபாிய காாியமிMைல. ேப2V ம4Z< ப`{IJ இைடயிM நடhத
விவாத1தி4கான ஆதார1ைத கலா1தியF S1தக1திM பாFIக ji^<. (கலா. 2:11) ஆனா
அேத ேநர1திM, அதாவ2 ஒV ஐIகிய1திH T4றான2 பலவிதமான jIகிய
நபFகcIJ இைடேய கfேணா:டPகQ ேவZப:iVIJ<, ஏHனா அவFகcைடய
இைறயியM ஒHZதாH. (கலா. 2:9) இைத எDபi ெசயMப[12கிேறா< எHபதிM தாH
பிர@சைன வVகிற2.
Dr. ேடரM பாI:

ேடனிேயM, ந<jைடய நfபFகளிM ஒVவF iாீ< ‰<
ெம<பF oதா] ,விேசஷ1ைத ஆa` ெசa^<பi ேநஷனM கிேயாIராபிI €ல<
ேக:[IெகாQளDப:டாF. அவVைடய ெபயF கிேரI ஈவாH]. அவF
பிஏDபிாிேக:iP ஜீச] எHற S1தக1ைத எpதியிVIகிறாF, அதிM அவF இhத கV1ைத
பதி`ெசaகிறாF பலவிதமான ஆFதடI] ந<பிIைககQ இVIகிற2, எHகிறாF,
ெபா2வாக, அதாவ2, இேய, இ]ரேவ|H ேமசியா எHபைத நீPகQ
வி,வாசிIகாவி:டாM, இேய, கிறி]2 சி{ைவயிM மாி12 உPகcைடய
பாவPகcIகான விைலைய ெச{1தினாF எHZ ந<பாவி:டாM, த<ைம ேதவ JமாரH
எHறைத ந<பாவி:டாM, மரண1திM இVh2 உயிF1தாF எHபைத ந<பாவி:டாM,
நீPகQ கிறி]தவF கிைடயா2. அைத நீPகQ ஒDSெகாQகிறீFகளா?
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

அத4J நாH ஆேமH எHறி[ேவH, நி@சயமா.
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விஷய< எHனHனா, இDப இேய, மாி12 வி:டாF, அ2 கி
பி 30 HX ைவ@,IJேவா<. இத4J இைடயிM இVIகிற கால<, ஆFதடI] அMலாத
ந<பிIைககைள மா4Z< அDேபா]தலFகQ வா0h2 ெகாfiVhதனF. அவFகQ
எMலா சைபகcIJ ெசHZ வhதனF. இhத நபFகQ எMலாV< எ1தைன வVஷ<
வா0hதாFகQ, ேடரM?
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

சாி, அவFகளிM ெபV<பாலானவFகQ 60 வVடPகQ இVhதாPக,
அத4J ேமல சிரM 90 வய2 வைரIJ< இVhதாPகHற ஆதாரPகQ ந<மிட<
இVIகிற2.
Dr. ேடரM பாI:

ஓேக. உfைம இ2தாH, கிபி 100 வVவத4J jHேப
அவFகQ மாி12வி:டாFகQ எHZ ெசாMலDப[கிற2, இMைலயா? ஆனா அவPக
எMலா இடPகcIJ ெசHZ ேபாதிIக`< சீFDப[1த`< 2வPகினாFகQ. உபேதச
T4ZகQ எHZ இVIகிற2, ேபாதைன T4ZகQ இVIகிற2, அைத ஆதிகால
ேமைதகQ அைவகளிH ேததிகQ, 30 களிH இைடDப:ட கால< எHZ
ெசாM{கிHறனF. அதிM சில கீF1தைனகc< அடPJ< எHகிHறனF, பி|DபியF 2
ம4Z< ெகாேலாெசயF ேபாHறவ4றிM இVIகிற2, அைவ jpவ2< இைறயியைல
ைமயமாக ெகாfiVIகிற2. அத4J பிறJ சடPJகளான ஞான]நான< ம4Z<
கF1தVைடய பhதி ேபாHறைவ. காலாகாலமாக கைடபிiIகDப[கிற ஞான]நான<
ம4Z< கF1தVைடய பhதியி|Vh2 ெபறDப[< உபேதச< எHன?
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

இDப, ஞான]நான1திM இVh2 ெபறDப[< உபேதச<
எHனெவHறாM Sதிய ஜீவைன JறிDபதாJ<, பைழய மனிதH மாிIகிறாH. அேதா[
கpவDப[கிற ஒV கா:சி^< ெபறDப[கிற2, அதினாM ,1திகாிIகDப[கிற காாியj<
அதிM அடPJ<. அDபற< Sதிய வா0விM எpDபDப[கிாீFகQ. அதினால மZபிறDS
அைடகிறாFகQ, இ2 Sதிய வா0Iைகைய JறிDபதாக இVIகிற2, Sதிய ஆர<ப<, அhத
நபாிH ஆவியான2 ஜீவXQள ேதவXடனான உறைவ பிரதிபளி12 TVகிரதாக
இVIகற2. அத4J அ[1த2 கF1தVைடய பhதி, நி@சயமா, இhத எH இர1த1தினாM
ஆகிய Sதிய உடHபiIைகயாக இVIகிற2 எHகிறாF. )1 ெகாாி. 11:25) ேதவH
ெசaேவH ெசாHன காாிய1ைத இேய, கிறி]2 அhத வாIJ1த1த1ைத
நிைறேவ4ZகிறாF, அவF jpைமயாக ெசயMப:[ ேதவXடH ஜனPகcIJ உறைவ
உfடாIJ< Sதிய உடHபiIைகைய 2வPகினாF. உfைம இ2தாH, உQளாக
ெசயMபடேவfiய2 மிக அவசியமான ஒHZ, ஏHனா அ2 இMலாம ேதவ ந<ைம
சிVŽi1த விதமான மIகளாக இVIக jiயா2.
Dr. ேடரM பாI:

ஞான]நான1திM சிலவ4ைற ேசFIக விV<SகிேறH
அைவ JறிDபாக கிறி]தவ வா0விM 2வIக1திM கவன< ெச{12வைத
JறிDபி[கிற2. கிறி]2ேவா[ ஒV ஒDபhத< ெசaகிறீFகQ அவF பாி,1த ஆவிைய
அளி12 உPகேளா[ ஒV ஒDபhத< ெசaகிறாF, தfணீF ஞான]நான< ம4Z<
ஆவியிH ஞான]நான< இரf[< அதிக அF1தjQளதாக காணDப[கிற2, அேதா[,
அவ4ைற பிாிDப2 மிக கiனமான ஒHறாJ<. அ[1த கF1தVைடய பhதி
இராேபாஜன< எனப2 அவVடனான ெதாடFh2 ஐIகிய< ெகாQவைத JறிIகிற2.
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:
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அதனாலதாH சைபயிM வாராவார< இ2 அவசியமாக காணDப[கிற2. ஞான]நான<,
ஒV நபF ஞான]நான< ெப4ZகிறாF, ஆனாM ேதவH யாF எHபைத^< அவF
நமIகாக ெசaத காாிய1ைத^< நிைன`TV<பi பhதிைய வாராவார< ெதாடFh2
அXசாிDப2 சிறhததாக இVIJ<.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

அவF அவFகcIகாக எHன ெசaதிVIகிறாF?

அவFகcIகாக சி{ைவயிM மாி1திVIகிறாF,
அவFகcைடய பாவ1திH விைலைய ெச{1தியிVIகிறாF. மZபi^< உயிF1தாF.
திற`ேகாM காாிய< எHனHனா, எHXைடய கV12பi, கF1தVைடய பhதி எHப2
கிறி]2ேவா[ ஜனPகcIJ உfடாயிVIJ< பிைணDS. “நீPகQ எH மா<ச1ைத
Sசி12 எH இர1த1ைத பான< பf•/FகQ.” (ேயாவாH 6:56)
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ஆமா,. அ2, ம:[மிMல, எHXைடய கV12பi அ2, ,விேசஷPகQ
அைன12< ெவZ< பாவ1ைத மHனிIJ< காாியமாக இMலாதத4காக அைத
பாரா:iயாக ேவf[<. ,விேசஷமான2 ஜீவXQள ேதவேனா[
2fiIகDப:iVhத உறவான2 மீf[< நிைலப[1தDப[வதாக இVIகிற2. பாவ
மHனிDS அ2 ெபறDப:ட ஒHறாக காணDப[கிற2. ஆனா ,விேசஷ1திH பாவ
மHனிDS எHகிற பJதிைய ம:[< நா< பிi12 ெகாf[ அhத மHனிDபிH€ல<
ேதவH நமIJ ெசaகிற காாிய1ைத பிi12 ெகாQளாமM வி:[ வி[கிேறா<.
Dr. ேடரM பாI:

இDப நமIJ கிைட1த உfைம எHன எHறாM, மZபi^<,
கிபி 30M இேய, மாி1தாF, அேதாட அhத கா:சி ji•சிV@,. ஆனா இDப
அDேபா]தலFகQ ஜீவXQளவFகளாa பிரசPகிIக`< ேபாதிIக`< 2வPJகிறாFகQ.
ந<ம கி:ட இVIகிற, ஆதார< இ2தாH, இைறயிய|H பதி`கைள ெகாfiVIJ<
கீF1தைனகQ. உPகcIJ ெதாி^மா, எளிதிM நிைனவிM ெகாQள Tiய2< எனIJ
மிக`< பிi1த பJதி எ2எHZ ேக:டாM ேப2V ெசாHன2தாH, “அவைர
ெகாைலெசaதீFகQ, ேதவேனா அவைர எpDபினாF.” (அD. 3:14-15) அ2 ெரா<ப
எளிைமயான ஒHZ. “நீPகQ அவைர ெகாைலெசaதீFகQ, ேதவேனா அவைர
எpDபினாF.” ஆனா இ2ல எHனHனா, இhத சடPJகேளா[ ெசaதி^< அவFகcIJ
ெசாMலDப[கிற2. அ2ம:[மிMல, இDப அDேபா]தலFகQ அhத காாியPகைள
எp12 வiவிM ெவளியி:டனF. இPக இரf[ ேகQவிகைள jHைவIைக
விV<SகிேறH, அவFகQ ெசாHனைத எHனெவHZ அைழ1தாFகQ? அவFகQ
எpதியைவகைள எHனெவHZ அைழ1தாFகQ?
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

இ2 ஒV பதிைல ெகாfட இV ேகQவிகQ. அைவ இரfைட^<
அவFகQ ேதவXைடய வாF1ைத எHZ அைழ1தாFகQ. பிரசPகிIகDப:ட ,விேசஷ<
ேதவH வாF1ைதயாக இVhத2. அDேபா]தலFகளாM எpதDப:ட நிVபPகளிM
எpதDப:iVIJ< வாF1ைதகQ அPJQள சைபகcIJ அXDபDப:ட2 அ2
அவFகளாM எpதDப:ட ,விேசஷ வாF1ைதகQ அMல2 அவFகcIJ உதவியாக
இVhதவFகQ எpதின ேதவ வாF1ைதகளாJ<. உfைமயிM, அ2 ேதவXைடய
வாF1ைதயிH ஒV பாகமாக இVIகிற2. இ2 ேதவனிட1திM இVh2 ெபறDப:ட
வாF1ைத எHZ TZகிேறா<.இ2 அவாிட1திM இVh2 வhத ெவளிDபாடாக
Dr. ேடரM பாI:
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ெபறDப:ட வாF1ைதயாக கVதDப[கிற2, இPJதாH இ2 அதிகார< உைடயதாக
மாZகிற2, இPJதாH இத4கான மதிDS< கனj< கிைடIகDப[கிற2. எனேவ இhத
,விேசஷ ெசaதியான2 ஜீவXQள ேதவனிடமிVh2 மXIJல1தி4J கிைடIகெப4ற
ெசaதியாJ<.
உfைமயாக இ2 ஆ@சாிய1ைத உfடாIJகிற2 இவFகQ
எMலாV<, ேப,கிற ேபா2, ேதவXைடய வாF1ைதைய ேப,கிேறா< எHZ
வி,வாச1ேதா[ இVhதாFகQ. அவFகQ அைவகைள எpதிய ேபா2, அவFகQ ந<மிட<
இVIகிற இhத ேதவXைடய வாF1ைதகைள1தாH எpதியிVIகிறாFகQ. சாி, இDப ஒV
இைடேவைள எ[12ெகாQேவா<, நாம திV<ப வhத2< ஒV ேகQவிைய நாH ேக:க
விV<SகிேறH ேப2V காபி Ji12 ெகாfiVIைகயிM, அவH ேதவXைடய
வாF1ைதைய உைரயாiெகாfiVhதாரா? அைதDப4றி திV<ப வhத2< பாFIகலா<
அதXைடய அF1த< எHன. சில நிமிடPகளிM மீf[< ெதாடFhதிடலா<.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

****
ஆMைர:, மீf[< வரேவ4கிேறா<. நா< இDேபா2
வரலா4றி இேய, எHபைத ப4றி Dr. ேடரM பாI ம4Z< Dr. ேடனிேயM வாMேல]
இVவVடH ேபசிெகாfiVIகிேறா<. இேய,ைவ Jறி12 இHைறIJ பரவலாக
ேபசDப[< காாிய1ைத எதிFெகாQள இHைறய கிறி]தவFகQ அறிhதிVIக ேவfiய
சில அiDபைட காாியPகைள Jறி12 Sதிய கV12கைள Jறி12 பகிFh2ெகாf[
இVIகிேறா<, அைததாH ேடரM ம4Z< ேடH இேய,2வ< வFச] கிறி]1தவ< எHZ
TZகிHறனF. அhத அ`:ைலன நாம ’F1தி ெசaதிட விV<Sகிேறா<, இDப, இேய,
வா0hதாF எHப2 உfைம, 12 அDேபா]தலFகைள அவF ெதாிh2 எ[1தாF, இேய,
மாி1தாF, மரண1தி|Vh2 உயி1தாF. அத4J பிறJதாH 5௦ நாQ கழி12
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

ெபhெதேகா]ேத நாQ வhத2. இேய, €HZ வVடPகளாக க4Zெகா[1த
காாியPகைள அவFகQ ஐ<ப2 நா:களிM மறhதிVIக வாaDS இMைல எHZ
நிைனIகிேறா<. அவFகQ அDேபா2 பிரசPகி1த2 Jறி12 ைவIகDப:iVIகிற2,
3௦௦௦ ேபF மனமா4றமைடhதாFகQ. ேராம சா<ரா•ய< jpவ2< ,4றி திாிh2 , அhத
ெசaதியிH அiDபைடயிM சைபைய ]தாபி1தனF. இDப ஜீவேனா[ இVIகிற
அDேபா]தலFகQ ஜனPகைள சீFப[12கிறவFகளாக ,4றி திாிhதாFகQ. அPJதாH
சைபகளிM பிரசPகிIகDப:ட உபேதச1திH ைமயIகV12 எMலாVIJ<
ேபாதிIகபD[கிற2, உபேதச T4ZகQ, கீF1தைனகQ கிைட1த2, சடPJகQ
அைன12< ெபறDெப4ேறா<. கிபி 3௦ திM இVh2 நீPக பிHனால ேபாேனா< இேய,
பர<ஏறின பிறJ நா4ப2களிM, ஐ<ப2களிM அZப2களிM, பாFIJ<ேபா2, இDப
அDேபா]தலFகQ ஒzெவாV1தராக மாிIகிறாFகQ, ஆனா அவFகQ மாிDபத4J jHS
நிVபPகைள^< S1தகPகைள^< எpதினாFகQ. ஆதிநா:களிM எhத எhத S1தகPகQ
ெவளியாயின?
சாி, அதிகால S1தகPகQ நா4ப2களிM வhத2 எHZ நிைனIகிேறா<.
சிலF அதிM யாIேகாைப^< ேசF12 ெகாQகிறாFகQ. கலா1தியF ெபா2வாக
Dr. ேடரM பாI:
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நா4ப2களிH இZதியிM ெவளிவhத2 எHZ TZகிHறனF. அத4J பிறJ ஐ<ப2களிM
ெவளியிடDப[கிற காாியPகQ பலவிதமான நிVபPகைள ெவளியி:ட2. அ2
அZப2கQ வைரIJ< ெதாடFh2ெகாfேட இVhத2. பார<பாியமாக, ேப2V ம4Z<
ப`M இVவV< ெகாMலDப:டனF, இர1த சா:சியாக, அவFகQ வி,வாச1தி4காக,
பிரசPகி1த காாியPகளினாM அZப2களிH ைம1திய நா:களிM ெகாMலDப:டதாக
TறDப[கிற2. அ[1த கைடசியாக வhத S1தக<, 9௦ ம4Z< அத4J பிHனா:கQ
எHZ ெசாM{<ேபா2 ெபV<பாலனவFகQ ெவளிDப[1தைல நிZ12கிறாFகQ.
சாி,. எMலாV< ஒHைற ேயாசிIகிறாFகQ சாியா, இேய,
jDபதிM மாி1தாF, இhத S1தகPகQ எMலா< நா4ப2களிM இVh2 2வPJகிற2,
இேய, இMலாம இDப ப1தி|Vh2 பதிைனh2 ஆf[கQ கடh2வி:ட2. இDப
ஜீவேனா[ இVIகிற அDேபா]தலFகQ இVIகிறாFகQ, எPJ< சைபகைள ]தாபி12
ெகாfiVhதாFகQ. ேகQவி எHனHனா, jதM நாளிM இVh2 சைபகளிM காணDப:ட
காாியPகளிM ேபாதிIகDப:டைவகளிM ெபV<பாலானவ4ைற jpவ2மாக
மா4Zவதாக இVhததா, அDேபா]தலFகQ எHன ெசாHனாFகQ? ஏதாவ2 ஒV ெபாிய
திVDப1ைத உfடாIகினதா வி,வாச1திH இேய, ம4Z சாி1திர இேய,`IJ<
இைடயி{Qள வி1தியாச< எHன2? ஆMைர:, இDப அவPக அவPகேளாட
நிVபPகைள எpத ஆர<பி1தாFகQ., சாியா? ஆனா ,வார]யமான விஷய<
எHனHனா நம2 நிக0@சியிH இZதி பJதிதாH ெபாிய ஆF@சாிய1ைத
உfடாIJவதாக இVIJ<.அ2 எHனHனா, அவFகQ ேபாதிIJ<ேபா2 ேதவXைடய
வாF1ைதைய தாH ேபசினாFகQ எHZ ெசாMலப[கிற2 உfைம ஏனHனா அவFகQ
எpதிய வாF1ைதைய எMலா< ேதவXைடய வாF1ைதயாக இVIகிற2. அத4கான
நிVபன1ைத ெசாM{Pக.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

சாி, இPக நாம நிைன`Tர ேவfiய காாிய< எHனHX
ேக:‰Pகனா, அதாவ2, ேதவXைடய வாF1ைத எHZ ெசாHன2< நம2 மன<
உடேன இhத S1தக1ைத தாH பாFIகிற2. ேவதாகம1ைத தாH ெலதF அ:ைட
ெகாfட பாி,1த ேவதாகம< எHZ இVப2தாH நிைனவி4J வVகிற2. ஆனா
உfைமயா, Sதிய ஏ4பா[களிM பல பJதிகளிM ேதவXைடய வாF1ைத எHZ
ேக:J<ேபா2, நீPக ,விேசஷ1திH ெசaதி பிரசPகிIகப[கிறைத ேக:கிேறா<
அைததாH அDேபா]தலFகQ ெவளிDப[1தினாFகQ. அைத ெவளிDப[12கிற பல
பJதிகQ இVIகிற2. ேடHXIJ அVைமயான ச1த< இVIகிற2....
Dr. ேடரM பாI:

ஆMைர:, இDப இேய,விM இVh2 ஆர<பி1திடலா<.
இத4J ஆதாரPகQ ேதைவ எHZ இைத ேக:[ெகாfiVIகிற ேநயFகQ
விV<SகிறாFகQ, jதலாவதாக, இேய, த<jைடய வாF1ைதகQ அைன12<
ேதவXைடய வாF1ைதகQ எHZ ந<பினாF அDேபா]தலFகc< அைததாH
பிரசPகி1தனF. உfைம எHனHனா, அவFகcைடய எp12Iகைள இDபi^<
ெசாM{கிறாFகQ. அைத நா< எhத கfேணா:ட1திM ேபச ேவf[<. அத4J
jHனால.... இேய, Tறிய காாியPகைள எனIJ ெசாM{PகQ.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:
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சாி, உPககி:ட ேயாவாH 3:34 இVIJ2Mல அPக
இேய, த<ைம Jறி12 தாேம ெசாMவைத பாFIக ji^< அவF ெசாMகிறாF,
“ேதவனாM அXDபDப:டவF ேதவXைடய வாF1ைதகைள ேப,கிறாF.”
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

அதாவ2, இ2 தHனிேல தாேன வியD’:[< காாியமாக
இVIகிற2. ஆMைர:, அDேபா]தலFகைள பாFIகலா<.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

அ[1ததாக 1 ேதசேலானிேகயF 2:13 சிறhத உதாரணமாக
காணDப[கிற2. “ஆைகயாM நீPகQ ேதவ வசன1ைத எPகளாேல ேகQவிDப:[
ஏ4ZIெகாfடேபா2, அைத மXஷF வசனமாக ஏ4ZெகாQளாமM ேதவ வசனமாகேவ
ஏ4Zெகாfடதினாேல நாPகQ இைடவிடாமM ேதவXIJ ]ேதா1திர•
ெச{12கிேறா<. அ2 ெமaயாகேவ ேதவ வசனhதாH, வி,வாசிIகிற உPகcIJQேள
அ2 ெபலX< ெசaகிற2.” இDப இhத இட1திM ப`M எHன ெசaகிறாF எHறாM,
நமIJ இைவ ெமாழிெபயFIகDப:iVIகிற2, நீPக வசன1ைத ேக:கல ேதவXைடய
வாF1ைதைய தாH ேக:‰F எHZ ெசாMலDப[கிற2, அதாவ2 கிறி]2ைவ Jறி1த
ேகாிIமா அMல2 அDேபா]தலFகளிH உபேதசPகQ தாH அhத உபேதச<.
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ஆMைர:, இDப அ[1த நிைலIJ ேபாகலா<, உfைமயிM
ஒV விஷய1ைத நா< Sாிh2 ெகாQள ji^< ேப2V காபி
அVhதிெகாfiVIJ<ேபா2, அதாவ2, எMலா வாF1ைத^< வசனPகளாக இMைல.
ஆனா ந<ம ஏHனா பாFIகிேறா< எHறாM ெபா2வாக இhத ெசaதிகQ எMலா< ேதவH
ெசாM{<பiயாக விV<பின2 தாேன, சாியா? ஆனா அவFகQ எpத12வPகின ேபா2
ஒV பிiDS அhத இட1திM 2வPகின2. அMல2 எனIகாக அைத ஏ4ZெகாQcPகQ.
அவFகQ எpதிய ேபா2, அவFகQ எpதின2 எMலா< ேதவXைடய வாF1ைத எHZ
நா< எDபi அறிh2ெகாQள ji^<, அDபiHனா இைத எDபi ேதவXைடய
வாF1ைதHX எ[12ெகாQளலா<?
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

சாி, அைவகைள அவFகQ எp12Iகளாக கVதினாFகQ, ேம{<,
இ2`< ேதவXைடய ெசaதிதாH. அவFகQ ,விேசஷ1ைத தாH அhத கால1தி4J
ஏ4றாF ேபால எp2கிறாFகQ, ஏHனா இDப சைபIJQ நடIகிற பல காாியPகைள
அைவ அPJமிPJ< ெதா[வதாக இVIகிற2. ஆனாM அhத நிVபPகளிM ஆPகாPேக
சில இடPகளிM, “நாH எp2கிறைத நீPகQ ந<பாவி:டாM, அதாவ2, “ இைத எH
,யமாக நாH எpதாமM ஆவியினாேல எp2கிேறH எHறாF.” அMல2 அவF
ெசாMகிறாF, “ நாPகQ உPகேளா[ ெசாM{கிற இhத வாF1ைதகQ அைன12<,
மXஷ ஞான1தினாM உfடான வாF1ைதயMல, ஆனாM அைவ ஆவிIJாிய ச1தியj<
ஆவிIJாிய வாF1ைதகcமாக இVIகிற2.” அதனாM இhத காாிய< ெதளிவாகிற2
அதாவ2 ெசாMலDப[கிற அைன12< ேதவXைடய ஞான1தினாM உfடாகிற2,
ேதவனிடமிVh2 வVகிற வாF1ைத, ஆJ<. இDப இ2 oதVIJQ ஆ@சாிய€:[வதாக
இMைல. இேத ேபாHற காாியPகைள ெசaகிற தீFIகதாிசிகைள ப4றி
ேகQவிப:iVIகிேறா<.
Dr. ேடரM பாI:

oதVIJQ இVh2 இhத காாியPகQ வV< எHபத4J அைடயாளமாக இVIகிற2.
ஜனPகQ இhத ேயாசைன சிhதைனயிM ச`காியமாக உணVகிறாFகQ. அ2தாH இhத
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வாF1ைதகைள அவFகேள ெசாM{<பiயாக வழிெசaத2 அதாவF2 ப`M
ெசாHனதினாM அhத அதிகார< ெபறவிMைல, ேப2V இைத அதிகார1ேதா[
ெசாMலவிMைல, இைவ ஜீவXQள ேதவனிடமிVh2 வVகிற2 எHபைத அவFகQ
Sாிh2ெகாfடாFகQ. ேதவH இhத ஆசிாியFகQ €லமாக இhத ெசaதிகQ €லமாக
ேப,கிறாF எHபைத ெதாிh2ெகாfடனF.
ஆMைர:, இDப அ[1த2 பாFIகலா<. நா கிறி]தவH
இMல, அDப கிறி]தவFகைள நா< பாFIJ<ேபா2 அவFகQ இைத jIகியமானதாக
கV2வதாக எனIJ ேதாHறி[<.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

அ2 தாH சாியான2. இத4காக தாH இhத காரணமாக1தாH
அDேபா]தலFகQ இVIகிறாFகQ, அDேபா]தலF எHபவF அXDபDப:ட நபராக
இVIகிறாF. அவF ஒV ேவைலயாக அXDபDப:டவF, வMலைமயாக இVDபாF.
oதா“H இட< நிரDபDப:ட ேபா2, இேய,விH ஊழிய1திM ஆர<ப jதM ந<ேமா[
இVhதவFகQ எMலாவ4ைற^< Tட இVhத பாF1த ஒVவைர தாH நா< ந<ேமா[
ேசF12IெகாQள ேவf[< எHறனF.(அD. 1:2௦-22) அDேபா]தலனாக இVDபத4J
Dr. ேடரM பாI:

ேவfiய தJதிகQ மிக`< jIகியமானைவகளாக இVIகிற2.
நீPக ெசாMற2 எHனHX பாF1தா ேயாவாH
]நானகH 2வPகி பர< ஏZதM வைரIJ< எMலாவ4ைற^< கfணார கfட
சா:சிகQ அதிகாரD’FவமானவFகQ இவFகQ தாH, இ2 தாH இPக திற`ேகாM
விஷய<.
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

நி@சயமா. இ2 j4றி{< ஜீவXQள இேய, கிறி]2ேவா[
ெவளிDப[கிற அXபவமாக இVIகிற2. சாி, இ2ல ஒV விஷய1ைத பாFIJ<ேபா2,
இெதMலா அXபவj< யாVIJ ஏ4Dப:ட2 எHறாM, அ2 ப`M. ஆனா ப`M
உயிF1ெதphத ேதவனிH அXபவ1ைத ெப4றாF, அ2 தவZதலான அXபவ< அMல.
அதாவ2 இ2 •1திர1திH மZபJதிைய ெவளிப[12கிற2, அவVைடய ’மிIJாிய
ஊழியமMல, ஆனா உயிF1ெதphத இேய,விH அXபவ<. ஆதலாM, உfைமயிM,
இhத அXபவ< தாH உப1திரவDப[12கிறவனாக இVhத ப`ைல இDேபா2 அவH
வி,வாசிIகிற காாிய1தி4காக உப1திரவDபட`< ஆய1தமானாH.
Dr. ேடரM பாI:

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ஆமா....
Dr. ேடரM பாI:

அவF ெவளியிM இVh2 எp<பின சா:சியாக மாறினாF,

அ2தாH சாி.

.... ஒV வைகயான. அதாவ2 கிறி]தவFகcIJ பிறJ
வhதவF, ஒV நMல காரண1தி4காக வhதாF.
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ஓேக, இPக ஒVசில காாியPகQ இVIJ. அDேபா]தலFகQ
அMல2 அDேபா]தலFகQ Tட இVhதவFகQ இVhதவFகQ ப4றி அறிh2ெகாQள
இVப1தி ஏp S1தகPகQ இVIகிற2 அதிM கfணார கfட சா:சிகQ அhத
தகவMகைள ேநரiயாக ேக:டவFகQ, இேய,ேவா[ JறிDபி:ட கால1தி4J
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:
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இVhதவFகQ இVIகாPக, சாியா? அவFகQ மாி1த ேபா2 அhத தகவMகQ
எhதவிதமானதாக இVIகிற2. ஏH?
Dr. ேடரM பாI:

ஏHனா அவPக உயிேராட இMல.

ஜனPகcைடய மனதிM இ2 பதிய ேவf[< எHZ
விV<SகிேறH. உfைமயிேலேய, கிபி 1௦௦ IJQ அவFகQ எMலாV<
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

மாி12வி:டாFகQ.
ஆமா. இHெனாV விதமாக இைத ெசாMலேவf[< எHறாM
அDேபா]தலFகQ மாி1த ேபா2 ஜீவXQள சா:சிகளிH வாF1ைதகQ மாி12வி:டன
எHறிடலா<.
Dr. ேடரM பாI:

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ைர:.

இDப இேய,ைவ ப4றி ெசாM{கிற எMலாV< அ[1த நிைலைய
ேசFhதவFகளாக இVIகிறாFகQ எHறிடலா<.
Dr. ேடரM பாI:

ஆMைர:. இத4கான நிVபபன1ைத இIேனஷிய]
பதி`களிM பாF1தாF அDேபா]தலFகைள பிHப4றிய மாணவFகQ எMலாV<
அDேபா]தலFகைள ேபால விவரPகைள விளIகி TVகிறவFகலாக பாFDப2
கிைடயா2. அத4J உதாரண< ெசாM{Pக.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

ைர:. இIேனஷிய] TZகிறாF திராM|யH] 3:3
மIநீசியH] ,IJ எpதிய கiத1தி{< ம4ற இடPகளி{< அவF ெசாM|யிVDபைத
பாFIக ji^<, ேகcPக, நா ப`ேலா ேப2Vேவா இMல. நா அDேபா]தலX< அMல.
நாH மன< மாறினவH. அவFகைள ேபால எHனாM க:டைளயிட jiயா2. அவF
எத4காக இhத காாியPகைள ெசாM{கிறாF எHறாM, உPகQ மீ2 எனIJ அதிகார<
இVhதா{<, அhத அதிகார< ேவெறாVவVைடய அதிகார1திM இZதி எ[IகDப:ட
ஈFIகDப:ட அதிகாரமாக இVIகிற2.
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ேம{< ேதவXைடய வாF1ைத ப4றி அவFகQ ெசாM{<ேபா2
எDேபா2ேம அ2 ஒHZ ஆதிகால1திM எpதDப:ட வாF1ைதகைள ,:i
காfபிDபதாக இVhதி[< இMலாவி:டாF அவFகQ தPகQ ெசaதியிH ஒV பJதிைய
சி:i கா:[கிறாFகQ அதாேவ2 சைபயான2 ேதவXைடய வாF1ைத எHZ ந<Sகிற
,விேஷஷ1திM எ[12ைர1திVIகிறாFகQ.
Dr. ேடரM பாI:

ஆMைர:. இHைறIJ ஒV விவாத< 2வPJகிற2 அhத
விவாத< இேய,2வ< கிறி]தவ< எHபத4J இைடேய இVIகிற2. இPக அவPக
பயHப[12கிற சிறிய காாிய< எHனாHனா ஆதிகால வாF1ைதகைள அவFகQ எDபi
பயHப[1தினாFகQ, சாியா? அைத விளIகி[PகQ. ஒV நிமிட< ம:[<தாH
மீதமிVIகிற2.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

ஆதிநா:கQ எHறாM கி:ட1த:ட 1 jதM நாHகா< ƒ4றாf[
வைரIJ< உQளைவ, ெபா2வாக அ2 இரf[ €HZ நாHகா< ƒ4றாf[.
ஆதிகால< எHப2 jதலா< ƒ4றாfைட JறிIகிற2. அDப உPகcIJ கிைடIக
Dr. ேடரM பாI:
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Tiய T4Z, ஆதி கிறி]தவ< பிாிhத2, அMல2 கிறி]தவFகcIJ இைணயாக
எp<பினாFகQ: இைவ அைன12< உfடான2, இரfடா< €Hறா< நாHகா<
ƒ4றாfiM இத4கான ஆதார1ைத நா< பாFIக ji^<, ஆனாM ந<jைடய ஆதி
ஆவPகளிM அ2 இMைல. இேய,2வ< எHகிறகV1தான2 இரfடா< €Hறா<
நாHகா< ƒ4றாfiM இVh2 வhத2, jதM ƒ4றாfiM எHன நடhத2
எHபைத^< பாFIக இVIகிேறா<, அத4கான வ{வான ஆதாரPகQ ந<மிட< இMைல
இVhதா{< சாி.
ஆமா, உfைமயா ெசாHனா கிறி]தவ1திM திடகா1திரமான
ஆதாரPகQ நமIJ இVIகிற2, திடமான ஆவணPகQ, ம4றவFகQ இரfடா<
ƒ4றாfiM jத|M ெசாMலDப:ட காாியPகைள தாH எ[12 கா:i TZகிHறனF.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:

அவFகcைடய விவாத< எDபi இVIகிற2 எHறாM எMலா
ெபாV:கc< நாசமாகிவி:டேத, ஆதிகால ஆவணPகQ அமி0h2வி:ட2 எHZ
வாதிIகிHறனF.
Dr. ேடரM பாI:

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ஆனா அத4J எhத ஆதாரj< இMைல.

ஆமா. அமி0h2தM பல பாவPகைள €[வதாக இVIகிற2. அத4J
உPகளாM எைத^ேம ெசaய jiயா2, அைவ அhத நா:கQ வைர ெகாf[ ெசM{மா
எHZ Tட உPகcIJ ெதாியா2. மிக jIகியமான2 இைறயிய|H ைமய
ெபாVQகைள காfபி12 ஓரள`IJ அhத நா:கcIJ ேபாக jயலலா<.
Dr. ேடரM பாI:

இHெனாV பIக< பாFIJ<ேபா2, ந<மிட<...இVIகிற
ஆதிகால ஆவணPகQ அைன12< இhத கிறி]தவ ஆவணPகQ ம:[<தாH..
அதாவ2, jதM ƒ4றாfiM இVh2 வhத இhத ஆவணPகளிM தாH நிVபணPகQ
இVIகிற2.
Dr. ேடனிேயM B. வாMேல]:

ஆMைர:. இ2 எனIJ திடமான காாியமாக ெதாிகிற2.
இதி|Vh2 ஒV வரலா4Z ,வi ெதாடFh2 ேபாaெகாfேட இVIகிற2, அhத
ெசaதியிH சாரா<ச<. இேதா[ jih2 ேபாவ2 கிைடயா2. அ[1த வார< ெதாடFh2
பாFIக இVIகிேறா< இhத அ`:ைலைன jiIக விV<Sகிேறா<.
அDேபா]தலVைடய மாணவFகQ அDேபா]தலFகைள ப4றி எHன ெசாHனாFகQ
அவFகcைடய எp12கைள ப4றி எHன ெசாMகிறாFகQ எHZ பாFIகலா<, சாியா?
அவFகQ எDேபா2 இைத எpதினாFகQ. அத4J பிறJ அDபiேய சைப பிதாIகைள
ப4றி பாFIகலா<. அத4J அ[12, வி[ப:ட ,விேசஷPகைள ப4றி பாFIக
இVIகிேறா<, இhத கினா@iI கிறி]தவ< இHைறIJ எhத நிைலயிM இVIகிற2. சாி,
ேநயFகேள, நீPகQ எPகேளா[ இைணh2 இVIகிறீFகQ எHZ ந<SகிேறH ஏHனா
இெதMலா< இHைறIJ ந<ைம ,4றி நடIகிற விவாதPகைள ப4றிய சாியான
Sாிh2ெகாQcதைல ெகா[IJ< jIகியமான காாியPகளாJ<, ந<ைம ,4றி இVIகிற
ச€தாய1தினF ேக:J< ேகQவிகளாக இVIகிற2. நிக0@சியிM கலh2ெகாfடைமIJ
நHறி. அ[1த வார< சhதிIகலா<.
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:
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எPகcைடய ெதாைலIகா:சி நிக0சிகைள காண
இலவச ஜாH அHெகFெபFI நிக0@சி ஆDைப பதிவிறIக< ெசaதி[PகQ.
இேய, கிறி]2ைவ ஏ4ZெகாQவத4கான ெஜப< @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.

12

