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அறிவி.பாள2:     ஜா5 அ5ேக2ெப29 நிக;<சியி? இ5A, உய2நிைல பFளியி? 
இG9HI ேபாJ தவறாம? சைப9H ெச5AெகாMNGOத கிறிPதவ வாQப2களி? 70% 
க?Uாி மVAI ப?கைலகழகXகளி? ேச2OதYட5 தXகF கிறிPதவ 
வி[வாச\ைதவி]^ பி5னைடைவ சOதி9கி5றன2 எ5A aFளிவிபரI cAகிறJ. 
அவ2கF வள29க.ப]ட அOத வி[வாச\ைத வி]^ அவ2கF பி5 வாXக காரணI 
எ5ன? ப?கைலகழக\தி? இைணgI மாணவ2கF இ5னி அவ2கF ஞாயிA பFளியி? 
இG9க அவசியமி?ைல என நிைன9கி5றன2. மதசா2பVற ேபராசிாிய2கF கிறிPதவI 
எ.பN JவXகியJ எ5ற ேகFவிைய அவ2கF i5 ைவ9கிறா2கF. இேய[ யா2. அவ2 
மரண\திQGOJ உயி2\தா2 எ5A நIபiNgமா? ேவதI நம9H எ.பN கிைட\தJ, 
அதி? ெசா?ல.ப]NG9HI காாியXகF அைன\ைதgI ijைமயாக நIபலாமா?  

32% கிறிPதவ மாணவ2கF தXகl9H   சமய நIபி9ைகைய Hறி\த சOேதகXகளினா? 
பி5மாVறமைடOததாக ெசா?கிறா2கF. அவ2கlைடய வி[வாச\திVH எOத அ2\தiI 
இ?லாம? ேபாயிVA, பதிலளி9க iNயாJ எ5A ேதா5AI வைகயி? பல ேகFவிகF 
அவ2கF i5பாக இG.பJேபால நிைன\தா2கF.  

63% கிறிPதவ இைளஞ2கF இேய[தா5 உMைமயான ேதவnைடய ஒேர Hமார5 
எ5பைத வி[வாசி9கவி?ைல எ5கி5றன2.  

51% இேய[ மரண\திQGOJ உயி2\தா2 எ5பைத நIபவி?ைல எ5கி5றன2.  

68% பாி[\த ஆவியானவ2 ேதவ\Jவ\தி? ஒGவ2 எ5பைத நIaவதி?ைல 
எ5கி5றன2.  

33 % ம]^ேம s]திVH அ^\தபNயாக சைபதா5 தXகF வா;வி? 
ெபGIபXகாVAகிறJ எ5கி5றன2. 

ஆனா இOத நிைலைய மாVறியைம9க iNgI எ5A நIaகிேற5. நா5 
நIபிெகாMNGOத அைன\JI சவாQட.ப]ட எ5 க?Uாியி5 iத? நாF இ5nI 
எ5 நிைனவி? இG9கிறJ. எனேவ நமJ இOத ெசtதிெதாடG9H நா5 ைவ\திG9HI 
தைல.a “நIiைடய மக5 மVAI மகF க?Uாி9HF vைழவதVH i5a அறிOJ 
ெகாFள ேவMNய விஷயXகF எ5ன, அவ2கF தXகF வி[வாச\தி? இடறாம? 
இG9க ேவM^I” இOத ெசtதியானJ மாணவ2கl9H ம]^I எ5றி?ைல, 
கிறிPJைவ அறியாதவ2கேளா^ பணிaாிgI ஒyெவாG கிறிPதவ2கl9HI 
ெபாGOJI.  
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இOத காாியXகைள நIேமா^ பகி2OJெகாFள இG9HI இ5ைறய விGOதின2 Dr. 
ேடர? பா9, நமJ ேதச\தி? இG9HI வரலாVA இேய[ைவ பVறி எ^\Jெசா?{I 
வ?{ன2களி? ஒGவ2, U9கா [விேசஷI மVA அ.ேபாPதல2 இரMைடgI 
விள9HI உலக பிரசி\திெபVற நபராகYI இG9கிறா2. இவ2 aதிய ஏV.பா^ பVறிய 
ஆராt<சிகளி? iத5ைம ேபராசிாியராக டாலாP திேயாலஜிகF ெசமினாியி? 
பணிaாிகிறா2, [மா2 30 a\தகXகைள எjதி பல ெதாைல9கா]சி ேப]Nகளி? 
பXHெபVறிG9கிறா2 ABC, CNN, Fox மVAI NPகவாி ேசன?.  

 

*** 

 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     நிக;சி9H உXகைள வரேவVகிேறாI. உXகF பிFைளகைள 
நீXகF க?Uாிகl9H நி<சயI அn.பி^s2கF, ஆ?ைர], அXHFள ேபராசிாிய2கF 
இேய[ைவgI ேதவைனgI ேவதாகம\ைதgI பVறி எ5ன ெசா?Q\தGகிறா2கF என 
நிைன9கிறீ2கF? அJ இைறநIபி9ைக இ?லாத கMேணா]ட\ைத ெகாMNG9கலாI. 
எ.ேபாதாவJ பிFைளகைள பVறி aலIaI ெபVேறாாி5 காரண\ைத 
கவனி\திG9கிறீ2களா, “எ5ேனாட ைபய5 காேல� ேபானதிQGOJ வி[வாச 
பாைதைய வி]^வி]டா5”, அJ ஏ5னா கிறிPதவ வி[வாச\ைத பVறி ேகFவிகl9H 
பதிலளி9க அவ2கF ஆய\தமாக இ?ைல. எ.பாN விவாதி.பெத5A அவ2கl9H 
ெதாியவி?ைல. அதVகாக தா5 இOத நிக;<சிைய ஒjXHெசtதிG9கிேறாI 
அவ2கைளgI உXகைளgI இதVH ஆய\த.ப^\த விGIaகிேறாI. மிகYI 
எளிைமயான காாியXகைள உXகF i5பாக விள9க விGIaகிேறாI அJ எ5ன5னா: 
ஆதி கால கிறிPதவ2கF இேய[ைவ பVறி வி[வாசி\தைவகF எ5ன? இ.ப, ேடர?, 
நம9H ெசா?{வா2. விம2சக2கlைடய கG\J எ5ன, நீXக ஒG நா\திக 
ேபராசிாியராக இGOதா, ஆதிகால கிறிPதவ2களி பVறிய கG\ேதா^ இG9HI 
மான2வ2கl9H எ.பN ெசா?{s2கF? அவ2கl9H இைத பVறி ஒ5AI ெதாியாJ. 
இJ எ5னெவ5A அவ2கl9H ெதாிOதிG9க ேவM^I. அதVH ேநரெம^9HI. அைத 
விள9கி^Xக. 

Dr. ேடர? பா9:    சாி, அவXக எதி2ெகாFள.ேபாகிற விஷயXகளி? ஒ5A aதிய 
ஏV.பா]N? அவ2கF பா29HI அ\தைனgI  பிVகால\தி? ஏV.ப]ட 
விைளYகFதா5 அJ எOதவித\தி{I இேய[விடI நட\தி ெச?லாJ எ5கி5றன2. 
சில2 இேய[ ஒG சிறOத தீ29கதாிசி எ5கி5றன2. சில2 அவைர நீதிெநறிைய 
ேபாதி9HI ேபாதக2 எ5கி5றன2. சில இேய[ைவ உலக\தி5 iNைவ 
எதி2ேநா9கியிG9HI ஒG தீ29கதாிசன\தி5 நிைறேவGதலாக இGOதா2 எ5கி5றன2. 
சில2 அவ2 தIைம ேமசியாவாக கGதினா2  அவ2 ஏேதாெவாG அதிகார\ேதா^ 
ெசய?ப]டா2 அவ2 ெசtதைவ, ேதவnைடய தி]ட\தி5 ஒG பXH எ5கி5றன2. 
ஆனா? அவ2கF ஒG விஷய\தி? பி5வாXHவா2கF அவ2 ேதவnைடய Hமார5 
எ5A தIைம ேதவ Hமாரனாக நிைலப^\தினா2, எ5ேறா அவ2கF ெசா?வதி?. பல 
வH.aகF இOத நிைலைய ெதா^வதி?ைல.  
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அவ2கlைடய விவாதI எ5னெவ5றா? aதிய ஏV.பா]N? காண.ப^I அைன\JI 
இேய[விnைடய அதிகார\தி5 உ\ேவகமாக இG9கிறJ, இேய[ மாி\Jவி]டைத 
ஏVA9ெகாFள iNயாம? ஆ.பN ெசtததாக ெசா?கி5றன2. அதVH பிறH வOத சைப, 
சைப9H வOதவ2கF ெசா?கிறா2கF, அதாவJ, “இ.ப எ5ன ெசtேவாI? நமJ 
ேமசியாைவ இழOJவி]ேடாI. நIiைடய ஹீேராைவ இழOJவி]ேடாI.” 
உயி2ேதjதலானJ இைறயிய? கG\Jகl9H iVறி{I மாAப]ட ேகாண\ைத 
அளி\தJ, aதிய பாைதயி? கால.ேபா9கி? aதிய கG\J9கைள i5ைவ\தJ, அJ 
இேய[Y9H i5a இ?லாத ஒG நிைலைய ஏV.ப^\தி ெகா^\தJ, அைத தா5 aதிய 
ஏV.பா]N? பா29கி5ேறாI எ5றன2.  

ெடQேபா5 ேகI எ5A ெசா?{கிற விதமாக அவ2கF உபேதச\தி5 வள2<சிைய 
கண9கி^கி5றன2. ஆPதிேரQயா மVAI நிgசிலாOதி? இதVH பய5ப^\JI ெபய2 
என9H பிN9HI, இைத அவ2கF  சீன2களி5 inin.a எ5கி5றன2. அJ 
எ5ன5னா, நீXக, ஒG கைதைய ijைமயா ஒGவாிடI ெசா?ல அJ ஒyெவாG நபராக 
கடOJ ேபாHI வழியி? இAதியாக உXகளிடI ெசா?ல.ப^I கைத நீXக ெசா5ன 
கைத அOத கைதயாக  இG9காJ. இைத தா5 அவ2கlI ெசtகிறா2கF அதாவJ 
ேதா.பி? ெகாNைய iVறி{I JMN\Jவி^கிறா2கF, எ5ன5னா, ேவதாகம\தி? 
ெசாFள.ப]NG.பைவகlHI இேய[ைவ Hறி\த காாியXகl9HI உFள ெதாட2ைப 
JMN9கிறா2கF. அதி? எOத ெதாட2aI இ?ைல. அதாவJ அைத அவ2கF 
ெதா^வேத கிைடயாJ.   

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா. இJ எ.பN5னா ஒG பா2N9H ெபாt அXக 
ஒGவGைடய காதி? ஒG விஷய\ைத ெசா5னா அJ அ.பNேய அXக இG9கிற 
எ?லாGைடய காJ9HI ேபாt கைடசியா நIமகி]ட வGIேபாJ ெமா\தமா எ?லாேம 
உG9HைலOJ சிைதOJேபாயி^I. அவXகlைடய கG\J, ஏன5னா, இேய[ 
ஆரIப\தி? அவGைடய கிாிையகைள ெசtதா2, ஆனா அJ கால.ேபா9கி?, பல 
காலXகl9H பிறH, அJ 100 ஆM^கேளா, 200 ஆM^கேளா, எJவாயிGOதா{I, 
இAதியாக அJ எjத.ப^IேபாJ, இதா உMைம, அJ ijவJமாt சிைதOJவி]டJ. 
அதனா? இேய[வி5 காாியXகF இேதா^ ஒ\J.ேபாகவி?ைல எ5கி5றன2.  

Dr. ேடர? பா9:    அதனால ேவதI சில Hறி.பி]ட விஷயXகைள பVறி ெசா?வJ 
உMைமெய5A ஏVA9ெகாFளiNயாJ. வH.பைறகளி? ஆரIபமாHI விவாதI 
இOத மாதிாியாக தா5 இG9HI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா, ஏ5னா இJ ஒG ெதாைலேபசி இைண.a ேபாலதா5 
வOதJ எ5A ெசா?{கிறா2கF, அதனால அதnைடய iNY இXக இG9கிறJ, 
இ.பNதா5 வள2OதJ எ5கி5றன2. இJ உGவா9க.ப]டJ எ5கி5றன2.  

Dr. ேடர? பா9:    ஆமா, அJ v]பமானJI cட. அதி? எ5ன காாியXகF இGOதா{I, 
ெசா?ல.ப]ட காாியXகளி5 iNY இேய[ ெசtதவVேறா^ ெதாட2aைடயதாகேவ 
இG9HI, அதனா? இJ தானாக ேதா5றின ஒ5A கிைடயாJ. சில சமயXகளி? 
அவ2கF இJ கால\ைத கடOJ வOதJ எ5AI ெசா?{வா2கF. ஆனா 
எ.பNயிGOதா{I, நீXக இைத வாசி9HI ேபாJ உXகlைடய iNY எ.பN 
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இG9Hெம5றா?, ஆரIப\தி? இேய[YI அ.ேபாPதல2கlI இைட.ப]ட 
விஷயXகைள எதி29HIபNயான iத? �VறாMN5 இAதியி? உMடான 
இைறயிய? தா9க\தி5 விைளYகைள aாிOJெகாFs2கF.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. இ.ப, பFளி நா]கF நிைனவிVH வGகிறJம அதாவJ, 
30-40 வGடXகl9H i5a, உMைமயா, ஜனXகlைடய கG\JI, வ?{ன2களி5 
கG\JI இJவாக\தா5 இGOதJ, 200 ஆM^கைள கடOJ வOத விஷயXகF, ஒேக, 
[விேசஷXகlI மVற a\தகXகlI. சாி, இ.ப பி5னால திGIபி பா29கலாI. இOத 
சிறிய இைடெவளிைய பVறி பா29கலாI, ஏ5னா இOத இைடெவளி மைறOதிG9கிறJ.  

பலGைடய கG\J.பN aதிய ஏV.ப]^ a\தகXகF ெசtதி ேமைடகளி? வர 
ஆரIபி\ததாI, சாி, இேய[ 30களி? மாி\தா2, பYQ5 நிGபXகF 45, 50,60 களி? 
வOதJ அவ2 65-66களி? பJGேவா^ மாி\தா2, ேயாவா5 95? மாி\தா2. எ?லா 
அ.ேபாPதல2கlI அOத காலக]ட\திVHF மாி\Jேபானா2கF. அவ2கlைடய 
எj\J9கF அவ2களி5 ேபாதைனகளி? இGOJ வOதிG9HI எ5றா?, 
எ.பNயிGOதா{I, அைவயைன\JI, நIமிடI இG9HI தகவ?கF அைன\JI, 
95VH i5a வOதJ.  

Dr. ேடர? பா9:    நIபகமான கால இைடெவளி நம9கிG9கிறJ, அதாவJ HைறOதJ 20 
ஆM^ இைடெவளி.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, இேய[வி5 கால\திVHI எjத.ப]டதVHI இைடயி? 
20 ஆM^கF. இXக Jாிதமான வித\தி? aதிய காாியXகF கM^பிN9க.ப]NG9HI 
எ5கி5றன2. சாி, நாம, ஒG விஷய\ைத கவனி9கலாI: இேய[, நம9H ெதாிOதபN, 12 
அ.ேபாPதல2கைள ெதாிOெத^\தா2. ஜனXகF அவ2கைள ஏVA9ெகாMடன2 
எ5பJ நம9H ெதாிgI. அவ2கF பPகா விVH பிறH 50 நாF ெபOேதேகாPேத அ5A 
பிரசXகி\தJI நம9H ெதாிgI, 3000 ேப2 அ5A இர]சி9க.ப]டா2கF, அதVH பிறH 
ேராம சாIரா�ய\தி? 15 விதமான ம9கF இன\தாாிடI ெச5றா2கF.  

Dr. ேடர? பா9:    இ.ப, இ.ப நீXக ெசா5ன எ?லா விஷயXகlI விவாதி9HIபNயாக 
i5ைவ9க.ப^கிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா. சாி, நா5 எ5ன ெசா?ேற5னா, வசனXகளி? நாI 
பா29கcNய சில உபேதச cVAகைள எXகl9H ெசா?{Xக. இைத i5னாF 
ைவ9கலாI. நாXக [Iமா ெசா?லல, ஆமா, ேவதாகமI ஆவியினா? ஏவ.ப]ட 
ேதவnைடய வா2\ைதகF அதனா? அைத நIப ேவM^I. இ?ல நாXக எ5ன 
ெசா?ல விGIaகிறாம எ5றா?, வரலாVA நிGபXகF, a\தகXகF அைன\JI, ஆதி 
கிறிPதவ2களி5 ம\தியி? சIபவி\த எOத காாிய\திVHI i5பாகேவ இGOத 
வரலாVA பதி.aகளாக இGOதைவ.   

Dr. ேடர? பா9:    அைத ெபGIபாலாேனா2 உMைமெய5A ஒ.a9ெகாFகிறா2கF. 
ேவAவா2\ைதயி? ெசா5னா?, aதிய ஏV.பா]N? ெசா?ல.ப]ட அைன\JI 
ஆதிiதலாக இG.பவVறி5 பதிYகFதா5. சாி, சில2 இைவ நIiைடய ஆரIபகால 
ஆதாரXகF எ5கி5றா2, ஏ5னா சில2 இதேனா^ ேதாமா நVெசtதிையgI மVற 
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�?கைளgI இைண\திட i5வOதன2. இைவகlI அOத கால க]ட\தி? உMடாJ 
எ5கி5றன2. விவாதXகளி? இOத கG\JI உFளJ. ஆனா? இXH ெசா?ல.ப^கிற 
காாியI எ5னெவ5றா? பYQ5 நிGபXகF எjத.ப]ட காலI வைரயி? 20 
ஆM^கF இைடெவளி இG9கிறJ, அதிQGOJதா5 90வJ வGடXகளி? ேயாவா5 
[விேசஷiI எjத.ப]டJ. எனேவ, இ.ப 60ஆM^கைள கடOJ வOதிG9கிேறாI. 
[விேசஷXகF அைன\JI 60களிQGOJ 90கl9HF எjத.ப]டைவகளாக 
இG9கி5றJ. அைத சில2  80-90எ5கி5றன2. அ.பN பா2\தா நாம இேய[ைவ 
பVறிய காாியXகைள 30-50, 60 காலXகl9H பி5a [விேஷஷ\தி? பா29கிேறாI. 
இXக இG9HI விவாதேம, அOத இைடெவளிைய பVறிதா5. அXக எ5ன 
நட9கிறெத5A பாGXகF. எXகlைடய கG\J எ5னனா இOத ஆதாரXகF 
அைன\JI நIைம அOத நிக;Yகளி5 அnபவ\திVேக 
ெகாM^ெச?கிறைவகளாகேவ இG9கிறJ. ெசா?ல.ப]NG9HI இைறயியQ5 
சாராIச\ைத அைவ எjத.ப]ட நா]கேளா^ ஒ.பி]^ பா2\J Hழ.பி9ெகாFள 
அவசியமி?ைல.  

ஏென5றா? ஆதியி? இGOத கிாிசிJவி5 த5ைமைய பVறிய ேமலான ெவளி.பா^ 
இ?லாதிGOதா? நி<சயI பYQ5 மனமாVறI எ5ற நிைல உMடாகியிG9கிறJ. 
எனேவ இOத நிக;YகF அைன\JI அதி5 சாராIச\ைத ெகாMடதாகேவ இG9கிறJ. 
அைத நம9H விலHI ேபாதைனகF நIமிடமிG9கிறJ. நீXக ெசா5னமாதிாி 1 
ெகாாிOதியாி5 பதிYகF நIமிடI இG9கிறJ. ேராம2 1:1-4 ேபா5ற [G9க உைரகlI 
நIமிடiM^. 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     இதி? ஒGசிலவVைற பா29கலாI. நா5 எ5ன ெசா?ல 
வேர5னா, இJதா5 ஆதியி? கிைட\த ஆதாரXகF. நீXக நா\திகராகேவா 
கிறிPதவராகேவா இG9கலாI, உMைமயி?, ஆதாரXகைள ெபாA\தவைர இJ 
உXகைள ஆதினா]கlேக ெகாM^ ெச5றி^I.  

Dr. ேடர? பா9:    இJதா5 உMைம. ஜனXகளி5 cVைறgI ெசtைககைளgI நீXகF 
அறிOJெகாFள விGIபினா?, நIமிடI இG9HI மிக.ெபாிய ஆதாரI இJதா5. சாி, 
நா\திகாி5 கG\JபN அXH இ5nI ேவAசில காாியXகF 
நைடெபVAெகாMNGOதJ எ5கி5றன2. அOத கால\தி? ஜனXகF ேவA பல 
காாியXகைளgI நIபினா2கF. ஆனா? அைத நி�பி9HIபNயான எOத ஆதார\ைத 
உGவா9க இயலவி?ைல.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. இ.ப நாXக இOத தகவ?கைள பய5ப^\த 
விGIaகிேறாI, இOத ஆதாரXகF, அதாவJ அOத கால\தி?, அOத HைறOத காலமான 
20 ஆM^களி?, ஆதி கால கிறிPதவ2கF ெசா?Q9ெகாMட காாியXகF எ5ன, 
ஓேக? அதாவJ, ஒGேவைள,20ஆM^கால இைடெவளி உMடாயிGOதா?, 20 
ஆM^களி? எOத நிைலைய அைடOதிG9கிேறாI எ5பைத பா29கலாேம? 

Dr. ேடர? பா9:    சைபகளி? எ5ன நடOJெகாMNGOதJ எ5பைத J?Qயமாக 
நIமா? பா29க iNgI, இOத ஆவணXகளி? ெசா?ல.ப]NG9HI காாியXகைள 
Hறி\J, சைப9HF விவாதXகlI வா9HவாதXகளி5 ச\தiI உய2OதிGOதைத 
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பா29கிேறாI. எனேவ இOத ஆவணXகl9H aறIபாக நி5A எOத காாியXகைளgI 
நIமா? ேபச iNயாJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆ?ைர], நீXக விள9கி ெசா?{IபNயாக சில காாியXகைள 
i5ைவ9கிேற5. ஒ5A ெகாாிOதிய2 8, சாி, 1 ெகாாிOதிய2 கிபி 55? ெவளியானJ. 
அ.பN5னா இேய[ெச5A 25 ஆM^கl9H பி5a நடOதைத பVறி ெசா?{கிேறாI. 
பY? ெகாாிOதிய2கl9H எjJIேபாJ, “உலக\திேல வி9கிரகமானJ 
ஒ5Aமி?ைலெய5AI ஒGவேரய5றி ேவெறாG ேதவ5 இ?ைலெய5AI 
அறிOதிG9கிேறாI. வான\திேலgI �மியிேலgI ேதவ2கF எ5ன.ப^கிறவ2கF 
உM^. இ.பN அேநக ேதவ2கlI அேநக க2\தா9கlI உMடாயிGOதா{I, 
பிதாவாகிய ஒேர ேதவ5 நம9HM^ அவராேல சகலiI உMடாயிG9கிறJ நாiI 
உMடாயிG9கிேறாI. இேய[கிறிPJ எ5nI ஒேர க2\தGI நம9HM^ 
அவ2�லமாt சகலiI உMடாயிG9கிறJ நாiI உMடாயிG9கிேறாI.” சாி, 
நா\திக2கF சில ேவைலகளி? இைத தவி29க vய5A ேவAசில ேதவ2கைள 
ெசா?Q^வா2கF. இXக எ5ன ெசா?ல.ப^கிறJ? 

Dr. ேடர? பா9:    சாி, இOத நட9கிற விஷயI, எ5ன5னா, நாம ெதtவ 
நIபி9ைகgைடய உலகி? இG9கிேறாI, கிேர9க- ேராம சாIரா�ய\தி?, அவ2கF 
கலாசார\தி? பல ெதtவXகைள வழிப]^ ெகாMNGOதா2கF. இதVH ேமலான ஒG 
காாியiI அXH நட.பைத நாI கவனி9க ேவM^I அJ, மிக i9கியமானJ. 
பினிேடாிய5 அறி9ைகயி5பN இேய[YI ேதவnI ஒ5றாக ேச29க.ப]^ அவ2கF 
சிG�N.பி5 ேதவ5 எ5A ெசா?ல.ப^கிறா2கF. இேய[ ஒG சிG�N.a அ?ல. 
�த2கF சிG�NகF. சில2 இ.பNயாக ெசா?கிறா2கF, “ஓ, சாி, இேய[ 
உய2\த.ப]டா2 எ5பJ அவ2 உய2Oத Pதான\ைத அைடOதைத Hறி9கிறJ. அவ2 
ஒG �தனாக பயண\ைத ெதாட2OJ உய2\த.ப]^ பிதாவி5 வலJபாாிச\தி? 
அம2\த.ப]டா2.” இ?ைல, அ.பN நட9காJ. ஆதி திG<சைபகF ஆதியி? 
ெகாMNGOத அறி9ைக எ5னெவ5றா?, இேய[ சிG�Nகராகேவ இGOதா2, 
சிG�N.பி? அவGI ெதtவ\Jவ\தி? ஒGவராக இGOதா2. அவ2 
சிG�N9க.ப]டவராக இ?ைல அவேர சிG�Nக2. அவ2 ஆதியிQGOJ இG9கிறவ2. 
அவ2 சிG�N.பி5 ெபாJ இGOதா2. அவ2 ஞான\ேதா^ இைணOதிGOதா2. இேய[ 
ஆதிiதலாt இG9கிறா2 எ5பைத பிரதிபQ9HI பNயான  இOத உபேதசIதா5 
ஆதிiதலாக ெசா?ல.ப]^ வOததாக இG9கிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. இ.ேபாJ ஒG இைடேவைள எ^\J9ெகாFேவாI, நாI 
திGIபி வOதJI இ5nI ஒG காாிய\ைத Hறி\J பா2\திட இG9கிேறாI. இைத தா5 
நாI இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF எ5A ெசா?{கி5ேறாI, அ?லJ 
கிறிPதவ2களி5 நIபி9ைகயி5 அN\தளI எ5கிேறாI, அைததா5 aதிய 
ஏV.பா]N5 27 a\தகXகளி{I பா29க iNgI. நIப.ப^கிற சில அN.பைடயான 
நIபி9ைககF இG9கிறJ, அJ ஆதியிQGOJ இG9கிறJ. iதQ? இேய[ 
ேதவனாகYI மனிதனாகYI  இGOதா2 எ5பைத பVறி ேபச இG9கிேறாI, சாியா. 
இைணOதிGXகF. மீM^I வGIேபாJ இைவகைள பVறி ேபசிடலாI.   
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*** 

 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆ?ைர], மீM^I வGக. இ.ேபாJ Dr.ேடர? பா9Hட5 
ேபசி9ெகாMNG9கிேறாI, அவாிடI ேக]ட ேகFவி இJதா5, ஆதிகால கிறிPதவ2கF 
இேய[வி5 கால\திVH பிறH அவ2 எ5ன ெசா5னதாக அவ2கF எைத 
வி[வாசி\தா2கF எ5பJ எ.பN ெதாிgI?எைத பVறி9ெகாMNGOதா2கF? 
எJவைர9HI நIமா? ேபாகiNgI? அOத கிறிPதவ2கF எைத வி[வாசி\தா2கF 
எ5பைத எ^\Jெசா?{I சில வரலாVA ஆதார ஆவணXகைல பVறி 
பா2\J9ெகாMNG9கிேறாI. சாி, சிலGைடய கG\JபN கிறிPJ ெதtவ\JவI 
ேதவ5 ேபா5ற காாியXகF அைன\ைதgI மனித2கேள உGவா9கிெகாMடதாக 
cAகி5றன2. சாி, நம9H ஆரIப\தி? கிைட\த தகவ? இJதா5 எ5பைத கG\தி? 
ெகாFள ேவM^I. இ.ேபாJI நாI ேராம2 1:1-6 ராt பா29க இG9கிேறாI. இJ கிபி 
57? எjத.ப]டJ. இேய[ 30களி? மாி\திGOதா?, 27 ஆM^கl9H பி5a 
எjத.ப]டJ எ5பJதா5 உMைம, சாி. இதி?, “இேய[கிறிPJவி5 ஊழிய9காரnI 
அ.ேபாPதலனாHIபN அைழ9க.ப]டவnI ேதவnைடய [விேஷஷ\தி29காக 
பிாி\ெத^9க.படவnமாகிய பY?, தIiைடய தீ29கதாிசிகF �லமாt பாி[\த 
ேவதாகமXகளி? வா9H\\தIபMணினபN,” இைத, கவனிXக, “இேய[கிறிPJைவ 
Hறி\J, மாIச\தி5பN தாsதி5 சOததியி? பிறOதவGI,” அவ2 ஒG மனித5, 
“பாி[\தiFள ஆவியி5பN ேதவnைடய [தென5A மாி\ேதாாிQGOJ 
உயி2\ெதjOததினாேல பலமாt �பி9க.ப]ட ேதவHமாரனாயிG9கிறா2.” ேடர?, 
இைத.பVறி ெசா?{Xக.  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, இJ உபேதச [G9கமாHI. 1 ெகாாிOதிய2 15ைத ேபா5றJ. 
சைப9H ெச?{I ஒyெவாGவG9HI இG9HI 3 நிைலகைள ெகாMட ஆதிகால 
ஆதாரமாக இG9கிறJ. அவVறி? உபேதசதிVH  சIபOதமானைவகlI இG9HI. 
சிலJ  கீ2\தைனகF பாட?களாக  இG9HI, 3 வJ வைக மத சடXHகF, க2\தGைடய 
பOதி மVAI ஞானPநானI ேபா5றைவ. இைவ அைன\JI இைறயியQ5 
சாராIச\ைத ேபாதி9கிறJ. இைவ அைன\JI ஆதினா]களி? இGOேத 
இGOJவGகிறJ. இOத பHதியி? i9கியமான காாியI எ5னெவ5றா? இேய[ 
மனிதnைடய நிைலயி? இG9கிறா2, தாsதி5 வIச\தா5, எ5A ெசா?ல.ப^கிறJ, 
ெதாட2OJ வாசி\J பாGXகF, “�பி9க.ப]ட, இJ ஹாாிேசா எ5றிG9கிறJ, 
ேதவnைடய Hமாரென5A �பி9க.ப]டா2. ெவளி.ப^\த.ப]டா2, அ?லJ 
உயி2\ெதjத? �லமாக ேதவnைடய Hமார5 என நிGபி9க.ப]டா2. ஏென5றா? 
உயி2\ெதjதலானJ  இேய[ த5ைன Hறி\J ெசா5ன அைன\JI ேதவ தி]டெமன 
நி�பி9கிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, அ.ேபாJதா5 அவ2 ஏVA9ெகாFள.ப]டா2 எ5A 
ெசா?ல.படவி?ைல. இXH அ.பN.ப]ட வா2\ைத ெசா?ல.படவி?ைல. இJ 
iVறி{I ேவA வா2\ைத. இXH இவ2 அறிய.ப^கிறா2.  
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Dr. ேடர? பா9:    அJதா5 சாி. �மியி5 எ?ைல9HI வான\திVHI இைடயி? 
பிாி\Jகா]^IபNயாக ெகாNட.ப^வJ ேபாலேவ, இேய[ யா2 எ5பைத 
உயி2\ெதjத? ேவAபிாி\J கா]^கிறJ. அJ ெந^�சாைல ெபய2 பலைகைய 
ேபா5றJ, “இவ2தா5 இேய[. இதVH எ5ன அ2\தI எ5A பாGXகF.” 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா, அைத பVறி9ெகாFள ேவM^I, அதாவJ, 
உயி2\ெதjத?, அJ உXகl9H ஒG விஷய\ைத ெசா?{கிறJ. ஒG உXகளிடI 
யாராவJ, சாி, உMைமயி?, இJ, 20 ஆM^கF அவ2கF உGவாகியJ எ5றிடலாI.”  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, இJ நாIைம ஆரIப கால\திVH நட\திெச?{I உபேதச 
[G9கமாக இG9கிறJ. சாி, இ.ப, பYQ5 அnபவ\திVH ேநராக ெச?கி5ேறாI. 
30களி? சIபவி\த இOத நிக;Yகl9H பிறH 2 வGடXகF கழி\J பY{9H 
சIபவி9HI காாியI. அவ5 தமPHY9H ேபாHI வழியி? இேய[ைவ சOதி9க 
அவnைடய இைறயிய? கMேணா]டI மாAகிறJ, ஏ5னா இேய[ பிதாவி5 வலJ 
பாாிச\தி? sVறிG9HI நபராக பிரசXகி9க.ப]NGOதா2. இேய[ உயிேராNG9கிறா2 
எ5A அ.ேபாPதல2கF பிரசXகி\J ெகாMNGOதன2, க?லைற காQயாக இGOதJ, 
உயி2\ெதjத? உMைமயி? சIபவி\தJ. எனேவ இத5 அN.பNயிலான 
அ.ேபாPதல2களி5 ெசtதிேயா^ பYQ5 cVAகF இைண\திGOதJ, ேம{I நாI 
ெசா?Q9ெகாMNGOத இைடெவளி எ5பJ 20-60 ஆM^கF வைர9HI இGOதJ 
ேபால ெதாிOதJ, ஆனா? தி�ெர5A அJ மைறOJேபானJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. நI, ேநய2கl9H, பாட?கF பிN9HI, சாியா? ஆதி 
கிறிPதவ2கF வசனXகைள ெபAவதVH i5a பாட?கைள விGIபின2, ஓேக. அOத 
பாட?களி? சிலJ வசனXகளானJ. அதி? ஒ5ைற பா29கலாI, சாியா. பிQ.பிய2 2, 
அதி? ெசா?ல.ப^கிறJ, “இேய[கிறிPJ, ேதவnைடய �பமாயிGOJI, ேதவn9H 
சமமாயிG.பைத ெகாFைளயாNன ெபாGளாக எMணாம? தIைம\தாேம 
ெவAைமயா9கி அNைமயி5 �பெம^\J மnஷ2 சாயலானா2. அவ2 மnஷ �பமாt 
காண.ப]^ மரணபாியOதI அதாவJ சிைலயி5 மரணபாியOதiI கீ;.பNOதவராகி 
தIைம\தாேம தா;\தினா2. ஆதலா? ேதவ5 எ?லாவVறிVHI ேமலாக அவைர 
உய2\தி, இேய[வி5 நாம\தி? வாேனா2 �தல\ேதா2 �மியி5 கீலாேநாGைடய 
iழXகா? யாYI iடXHIபN9HI பிதாவாகிய ேதவn9H மகிைமயாக இேய[ 
கிறிPJ க2\தெர5A நாYகF யாYI அறி9ைகபM�IபN9HI எ?லா நாம\திVHI 
ேமலான நாம\ைத அவG9H தOதGளினா2.” இJ ஒG கீ2\தைன.  

Dr. ேடர? பா9:    இJ ஒG கீ2\தைன, அ?லJ இைத கீ2\தைன பாடலாக 
எ^\J9ெகாFளலாI. அJ கீ2\தைனயாக இ?லாவி]டா{I, உபேதச\தி5 
[G9கமாக இG9கிறJ. இOத பHதியி5 ெசtதி மA9கiNயாத ஒ5றாHI. இOத 
பHதியி5 கைடசி பாகI, iழXகா? யாYI iடXHI, நாYகF யாYI அறி9ைகயி^I, 
இJ ஏசாயா 45ஐ எதிெராQ9கிறதாக இG9கிறJ. சாி, எபிேரய வசனXகளி? இOத 
ஏசாயா 45 ஒேர ேதவ5 எ5பைத பலமாக ெசா?{I ஒG அGைமயான தVகா.a 
வசனகளி? ஒ5றாக  இG9கிறJ.  ஆதி திG<சைபயி? வசனXகF இGOதJ. எபிேரய 
வசனXகF இGOதJ. அ.ேபாJ அவ2களிடI aதிய ஏV.பா^ கிைடயாJ. அ.பN5னா 
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aதிய ஏV.பா^ வGவதVH i5a அவ2கF எ.பN இைறயியQ5 சாராIச\ைத 
ெவளி.ப^\தி ேபா\திG.பா2கF? அOத ேகFவி9H தா5 நாம பதி? 
ெஸா?Q9ெகாONG9கிஒI.  

இJ ஏேதா அOத இைட.ப]ட கால\தி? அ.பNயி.பNயாக உGவானJ கிைடயாJ. 
ஆதியி? இGOத இைறயியைல அவ2கF பிரதிபQ9கிறா2கF, இJ ஆரIப 
கால\திQGOேத இG9கிறJ. இOத கீ2\தைனகF அைன\JI இOத காாிய\ைத 
உண2\JIபNயாக ஆராதைனகளி? பாட.ப^I Jதி பாட?கF. இ.ப, எ5ன 
நடOதெத5A கவனிgXகF. இPரேவQ5 ேதவ5 – iழXகா? யாYI iடXHI, 
நாYகF யாYI அறி9ைகயி^I. இைததா5 எபிேரய வசனI cAகிறJ – இOத மகிைம 
இேய[Y9H உயிரJ எ5A விள9கி ெசா?ல.ப^கிறJ, அவG9H தா5 இOத PதானI, 
இOத கணI அவG9HாியJ. இத5 விைளவாக\தா5, நாI அறிOதிG9கிற சில 
cVAகF உGவானJ, அதாவJ இேய[ பிதாவி5 வலJ பாாிச\தி? இG9கிறா2 
எ5பைத சைபயி? நட9HI ஒyெவாG நிக;?சிகளி{I ேபாதைனகளி{I, 
பாட?களி{I, அவைர ஆராதி9HI எ?லா ஆராதைனகளி{I மVற எ?லாவVறி{I 
இைத  ைமயமாக ைவ\ேத ெசய? ப^கிேறாI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, சில விம2சக2களி5 கG\J, அதாவJ, மிகYI 
ேமIப^\த.ப]ட  கிறிPJைவ பVறிய இOத உபேதசI �5றாI நா5காI 
�VறாM^வைர எj\தி5பN நமாமி வOJ அைடயவி?ைல, சாியா. ெகாேலாெசயாி? 
ெசா?ல.ப]ட ஒ5ைற உXகl9H ெசா?கிேற5 இOத இைறயிய? எyவளY 
ேமலானJ எ5பைத அறிOJெகாFள உதவி^I. ெகாேலாெசய2 1:15 cAகிறJ, “அவ2” 
இேய[ைவ பVறி ெசா?கிறJ, “அதாிசனமான ேதவnைடய �பiI, ச2வ சிG�N9HI 
iOதின ேபAமானவ2. அவG9HF சகலiI சிG�N9க.ப]டJ. பரேலாக\தி{I 
�ேலாக\தி{I உFளைவகF, கானா.ப^பைவ காண.படாதைவ, சிXகாசனXகlI 
க2\த\JவXகlI, Jைர\தனXகF மVAI அதிகாரXகF, சகலiI 
அவைர9ெகாM^I அவG9ெக5AI சிG�N9க.ப]டJ. அவ2 எ?லாவVறிVHI 
iOதினவ2 எ?லாI அவG9HF நிைலநிVகிறJ.” சாி, அவ2 iOதின ேபAமானவ2 
எ5பதVH அ2\தI எ5ன?  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, அN.பைடயாகேவ அவ2தா5 iத5ைமயானவ2. அவ2தா5 
ஏணியி5 ேமல.பN. ஏணியி5 ேமேல இG.பவ2தா5 எ?லாவVைறgI 
உMடா9கினவ2.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     iதQடI அவG9Hதா5.  

Dr. ேடர? பா9:    அJதா5 சாி. அைத பVறி தா5 ேபசி9ெகாMNG9கிேறாI. இXக 
ெசா?ல.ப]NG.பJ ேபாலேவ, அதி{I, 1 ெகாாிOதிய2 8 lI 
ெசா?ல.ப]NG9கிறJ, இேய[ைவ சிG�Nக2 எ5A கMேணா]ட\தி? 
பா29கிேறாI. இOத பHதிகைள பVறிய i9கியமான காாியI எ5னெவ5றா?, 
சிலசமயXகளி? இைத பVறி நா\திக2கF ெசா?{I, காாியI, சாி, பY? 
ெகாேலாெசயைர எjதவி?ைல, அவ5 அைத நIபேவ இ?ைல எ5பா2கF. ஆனா 1 
ெகாாிOதிய2 எ]^ இG9கிறேத, பY?தா5 1 ெகாாிOதியைர எjதினா2 என 
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எ?லாG9HI ெதாிgI ஆதாரiI இG9கிறJ. இ.ேபாJ நாI பா29கிற விஷயI 
எ5னெவ5றா? 1 ெகாாிOதியாி? ெசா?ல.ப]ட காாியXகl9HI ெகாேலாெசயாி? 
ெசா?ல.ப]NG9கிறைவகl9HI சIபOதI உMெட5A உAதியாகிறJ. நாI பYQ5 
நிGபXகேளா^ இைசOJ ெச?கிேறாI எ5A நிைன.பதVH இJ i9கிய காரணமாக 
இG9கிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. இOத பHதிகF அைன\JI, அவ2 மனிதனாகYI 
ேதவனாகYI இG9கிறா2 எ5கிறJ. அவ2தா5 சிG�Nக2. அதாவJ, இைத 
மA9கiNயாJ. எ?லாG9HI பOதிைய பVறி ெதாிgI, க2\தGைடய பOதி, ஓேக. 
ஆதிகால பதிYகைள பா29கலாI. அJ எ5ன ெசா?கிறJ எ5A நிைன9கிறா2கF? 1 
ெகாாிOதிய2 11ைற பா29கலாI பY? அXH க2\தGைடய பOதிைய பVறி 
ெசா?{கிறா2, “நா5 உXகl9H ஒ.aவி\த\ைத க2\தாிட\தி? ெபVA9ெகாMேட5, 
எ5னெவனி? க2\தராகிய இேய[ கிறிPJ தாI கா]N9ெகா^9க.ப]ட அ5A 
இரா\திாியிேல அ.ப\ைத எ^\J Pேதா\திரI பMணி அைத பி]^ இைத வாXகி 
aசிgXகF இJ உXகl9காக பி]க.ப^கிற எ5nைடய சாீரமாயிG9கிறJ, எ5ைன 
நிைனYcGIபN இைத ெசtgXகF எ5றா2. அOதபNேய அவ2 பா\திர\ைதgI 
எ^\J, இJ எ5 இர\த\தினாலாகிய aதிய உட5பN9ைகயாயிG9கிறJ, இைத 
பானIபM�I ேபாெத?லாI எ5ைன நிைனYcGIபN இைத ெசtgXகF எ5றா2. 
நீXகF இOத அ.ப\ைத aசி\J இOத பா\திர\தி? பானIபM�I ேபாெத?லாI 
க2\த2 வGமளYI அவGைடய மரண\ைத ெதாிவி9கிறீ2கF.” இXக எ5ன நட9HJ?   

Dr. ேடர? பா9:    இJ, [வாரPயமான ஒ5A, ஏ5னா நIiைடய சா2பி? இேய[ தமJ 
மரண\தி? ெசtதவVைற நிைனYப^\JகிறJ. த5nைடய வா;9ைகைய தாிசன\ைத 
ேநா9க\ைத பVறி இேய[ கைடசியாக பOதியிGOத ேபாJ ெசா5னவVைற 
நிைனYப^\JகிறJ. இதி? [வாரPயமான காாியI எ5னெவ5றா? இOத பOதியி5 
ெபாJ ெசா?ல.ப]டைவகைள பVறிய 2 விதமான பதிYகF இG9கிறJ. ம\ேதg 
மVAI மாVகி? இG9கிறJ, “இOத இர\தI எ5 இர\\ததினாலாகிய உட5பN9ைக.” 
aதிய எ5ற வா2\ைத அXH ெசா?ல.படவி?ைல. U9காவி{I பYQ5 
எj\Jகளி{I “aதிய உட5பN9ைக எ5A ெசா?ல.ப]NG9கிறJ. இOத வி\தியாசI 
மாAப]ட கG\ைத ெவளி.ப^\JவJேபால இG9கிறJ. ஆனா? இOத வி\தியாசI ஒG 
ெபாிய வி\தியாசேம கிைடயாJ. அதாவJ இேய[ இGOத கால\தி? நைடiைறயி? 
இ?லாத aதிதாக அைம9க.படேவMNயதாக இGOத ஒேர உட5பN9ைக இOத aதிய 
உட5பN9ைகதா5. எனேவ சிறிய பHதிகளி? ெசா?ல.ப]டைவகளி5 உFளா2Oத 
அ2\த\ைத சில ேவைலகளி? வா2\ைதகளி5 மாAபா^ Hைற\J காMபி9HI 
�;நிைலகF உGவாகிறJ.  

ஒ5A9Hஒ5A  எ.பN ேவAப]டதாக இG.பதVகான இ5ெனாG உதாரணiI 
இG9கிறJ. அJ எ.பN ஒ5ேறா^ ஒ5A இைசOJ பிைண9க.ப]NG9கிறJ எ5பைத 
கவனி9க ேவM^ேம தவிர, ஒ5A9H ஒ5A எ.பN aர5பாடாக இG9கிறெதன பா29க 
அவசியமி?ைல. இதி? நாI கவனி9க ேவMNய இரMடாவJ காாியI இOத 
மதசடXHகளி? இைறயியQ5 சாராIச\ைத ெபAகிேறாI, ஞானPநானiI 
அ.பNதா5. அJ கjவ.ப]^ திGIபYI வா;வைடவதVH ஒ.பாக இG9கிறJ, aதிய 
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ஜீவிய\திVகாக [\திகாிக.ப^த?, இ.ேபாJ நா5 கjவ.ப]NG9கிேற5, 
க2\தGைடய ஆவியானவ2 எ5 வா;வி? பிரேவசி\தி^வா2, 
இர]சி9க.ப]NG9கிேற5 எ5ற உAதிைய ெபVறவனாக இ.ேபாJ எ5னா? 
ேதவேனாட நட9HI அnபவ\ைத ெபVA9ெகாFள iNgI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ேடர?, இJ அGைமயான காாியI. 
ேக]^9ெகாMNG.பவ2கlகாக [G9கமா ெசா?{Xக, இ.ப நீXக ெசா5ன 
விஷய\தி5 i9கிய\JI எ5ன? ஆதி கிறிPதவ2கF எைத வி[வாசி\தன2 
எ5பதVகான ஆதாரXகைள ேத^I மாணவ2கைள இJ எ.பN ஊ9Hவி\தி^I?  

Dr. ேடர? பா9:    இர\தின [G9கமாக இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF 
ெசா?ல.ப]NG9கிறJ எ5கிேறாI, உபேதச ேபாதைனயாக, பாட?களி?, 
கீ2\தைனகளி?, aனித �?களி?, சைப அXகI வகி\த எ?லா வித\தி{I 
ெசா?ல.ப^கிறJ. இJ எ?லாGI பXHவகி9HI ஒG ெசயலாக இG9கிறJ. இJ ஏேதா 
அXHமிXHI ஒGவ2 ேபாதி\J ெசா?கிற ஒ5ற?லா, இரகசியI அ?ல, ெவளி.படாத 
aைதேபாGI அ?ல. இைததா5 மைறயிய? கிறிPதவ\தி? நீXகF பா2.�2கF. இJ 
எ?லாG9HI ெவளி.ப^\த.ப]ட ஒG காாியI. ஆதிகாலI. இைறயியQ5 ைமயI. 
aதிய ஏV.பா^ வGவதVH i5ேப ேபாதி9க.ப]ட இைறயிய?. இைறயிய? 
ெவளி.ப^I i5னேம ஆதியிQGOJ அதி5 ைமய.ெபாGF  
i5Hறி9க.ப]NGOதைத கா]^கிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆ?ைர], அ^\த வாரiI ெதாட2OJ பா29க இG9கிேறாI. 
ேவெறாG ேகFவிைய i5ைவ9க ேபாகிேறாI. ேயாசி\J பாGXகF. இேய[ இOத 
இட\ைத வி^ கடOJேபானா2, 12 அ.ேபாPதல2கF இG9கிறா2கF, அ.ேபாJ aதிய 
ஏV.பா^ கிைடயாJ. இேய[ ேபானபிறH எ.பN ஆதிகால கிறிPதவ2கF ஒG 
தீ2மான\திVH வOதா2கF, எXகிGOJ எ?லாவVைறgI கVA9ெகாMடன2, 
அ.ேபாPதல2களி5 நிGபXகF, a\தகXகF, எ.பN இைவயைன\JI, பைழய 
ஏV.பா]N5 வசனகl9H ஈடானைவ எ5A iNY ெசtதன2? aதிய ஏV.பா^ 
எ5nI பHதி எ.பN உGவானJ, 27 a\தகXகF? இJ [வாரPயமான விஷயIதா5. 
அ^\த வாரI இைணOதிG.�2கF என நIaகிேற5.  

 

எXகlைடய ெதாைல9கா]சி நிக;சிகைள காண 

இலவச ஜா5 அ5ெக2ெப29 நிக;<சி ஆ.ைப பதிவிற9கI ெசtதி^XகF. 
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