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இேய, மரண0தி3 இ456 உயி80தாரா? நிக=>சி 2
அறிவிCபாள8: இGைறIJ உலக பிரசி0திெபMற NGனணி சி0தா5த நா0திகரான Dr.
ஆSடனி CU மMVW ஆIXேபா8Y ப3கைலகழக0திG NGனா[ ேபராசிாிய4W
கிறிXதவ சி5தா5தேமைத\W வரலாMறால4மான Dr. ேகாி ேஹப8ம,IJW
இைடயிலான விவாத0ைத பா8IJWப^ உ_கைள வரேவMகிேறாW, இவ8 தMேபா6
aப8^ ப3கைலகழக0தி3 சி0தா5த0திG பிாிவிbைடய தைலவராக இ4Iகிறா8,
இGைறய தைலCc, “இேய, மரண0தி3 இ456 உயி80தாரா?”
Dr. Mz;ldp gp*
இ3ல. நா எGன ேகYக வி4WcகிேறG எGறா3 உSைமயா பg3
எGன0ைத பா80தா8. தாG கSட6 உயி80ெதh5த கிறிX6தாG எGV எைத ைவ06
ெசா3iகிறா8. ஆனா அவG அ_J எCப^ அைத பா80தாG ஏG அவேனாk
இ45தவ8களாக உயி80ெதh5த இேய,ைவ அCப பா8Iக N^யல ேவV ஏ6W
நடIகைலேய.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சீஷ8க[ உயி80ெதh5த இேய,ைவ பா80ததாக
நிைனIகிறா8க[ எGபைத எ3லா விம8சக8கnW ஏMVெகா[nகிறா8க[. இ6 எGன
பிர>சைன. சீஷ8க[ உயி80ெதh5த இேய,ைவ தாG பா80தா8க[ எGறா3, மன
பிரWைமIJ அ_க இடமி3ைல, அ5த மாதிாி ஒGV நடIக அ_க வாpCc இ3ைல. இ6
ஒ4 மVIக N^யாத நிக=g எGV எ3லா4IJW ெதாி\W.
Dr. Mz;ldp gp*
இ6IJ எGன ேபV ெபா456Gb எனIJ ெதாியல. இ6ல
cாியாத விஷயW எGனGனா அ_க ஏதாவ6 பா8IJWப^யாக இ456>சா, அ6 மன
பிரWைமயா இ3ைலயா, அைத எGனGb ெசா3ற6 மன பிரWைமயா தாிசனமா இ3ல
ேவற எGனGb ெசா3ற6.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

பg3 எGன ெசா3றா8. அ6 மன பிரWைம இ3ைல.

Dr. Mz;ldp gp*
அ6 அவேராட இ45தவ_களால பா8Iக N^யைலGனா, அ6
மாWச சாீரமாக இ45தி4Iக N^யாேத.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ெசாGன6.

அவG qட இ45தவ_களால பா8Iக N^யைலGb யா8

அறிவிCபாள8: கிறிX6வW கிறிX6விG உயி80ெதhதa3 தாG நிைல நிMகிற6.
கிறிX6 மரண0தி3 இ456 உயி80தி45தா3, கிறிXதவW உSைமயானதாக
இ4IJW. அCப^ இ3லாவிYடா8, கிறிXதவW ெபாpயாக இ4IJW.
அCேபாXதலனாகிய பg3 எh6கிறா8, கிறிX6 உயி80ெதழாவிYடா3, உ_க[
வி,வாசW வி4தாவாp இ4IJW, உ_க[ பிரச_கNW rணாயி4IJW, நீ_க உ_க[
பாவ_களிேலேய தாி0தி4Cs8க[.
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Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: வணIகW. இGைறIJ நாW விவாதி06ெகாSk இ4IJW
தளிCc, இேய, மரண0தி3 இ456 உயி80ெதh5தாரா? அ4ைமயான இரSk
வி45தின8கேளாk ேபசிIெகாSk இ4IகிேறாW. Dr. ஆSடனி CU, உலகிG
NGனணி சி0தா5த நா0திகராக க4தCபYk வ4கிறா8. ேமiW Dr. ேகாி ேஹப8மாX,
இவ8 கிறிXதவ சி0தா5தG மMVW வரலாMறாள8, இவ8 இேய,விG உயி80ெதhத3
Jறி0த ஆவண_கைள நிvபிCபதி3 சிற5தவராக க4தபkகிறா8.

ேமiW, நீ_க இ_க வ5ததMகாக உ_கைள பாராYkகிேறG. இCப நாம ேநர^யா இ5த
விஷய0ேதாk NIகிய பJதிய பா8IகலாW: இேய, வா=5தா8 எGபதMJ நWமிடW
சாி0திர சாGVக[ இ4Iகிறதா? அவ8 சிiைவயி3 தாG மாி0தாரா? சீஷ8க[ எGன
ஆனா8க[? தா_க[ உயி80ெதh5த இேய,ைவ0தாG கSேடாW எGV நWcவைத
ேபாGற அbபவ_கைள ெபMறா8களா? நீ_க நாGJ உSைமகைள ெசா3றீ_க, Dr.
ேஹப8மாX, நீ_க தாG அைத ெசாGனீ_க, ேபான நிக=>சியி3 ெசாGன 12
உSைமகளி3 இ6gW இ4IJ6, இ5த உSைமகைள சாி0திர விம8சக8க[ qட
ஏMVெகா[றா_க இ3ைலயா. இைதவிட அதிகமான ஆதார_கnW இ4IJ. நமIJ
ஏதாவ6 ஆதாரW ேவxW இ3ைலயா. ஆனா Nத3ல ெசா3i_க, அ5த உSைமக[
எGெனGன?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
எGன, ெபாV0தவைர\W, ஜாG, இ5த 12 உSைமகைள
எCப^ பா8IகிேறGb, ேகYடா அைத, இேய,விG வா=வி3 ெவ[ளி Nத3 ஞாயிV
வைர நட5த காாிய_க[, அதி3 நாGJ காாிய_கைள ெசா3கிேறG. சாி, இ6
J06மதிCபாக ெசா3லCபkகிற எS ஏGனா எனIJ ெதாி5த வைரIJW யா4W இ5த
மாதிாி நாGJ எGெற3லாW ெசாGன6 இ3ல. அதாவ6, vட3C c3YேமG
இேய,விG வா=விG கைடசி வார0திG கைடசி பாதிெயGV 2௦ JறிCcகைள

த4கிறா8. ஆனா நா எGன ெசpதி4IேகGனா, இ5த 12 உSைமகளி3 நாGJ
உSைமக[ 3 விஷய_கைள ெசpகிற6 எGV நாG நிைனIகிேறG. Nதலாவதாக,
இ5த உSைமகnW 12 உSைமகளி3 இ4IJW ேவV சில JறிCcக[ qட ெசா3ல
N^\W ஆனா இ5த நாGJW இ5த உSைமகைள ,Mறி\[ள பிGனணிகnW NIகிய
இயMைக விதிகைள ேதாMக^06 ேமேலா_கி நிMபைத காYkகிற6. இரSடாவதாக,
இ6ல உயி80ெதhதiIகான NIகிய ஆதார_க[ இ4Iகிற6. {Gறாவதாக, இ6
எ3லா0ைத\W JSk மணி அளg இ4Iகிற வரலாMV ஆவண_கைள ைவ06
ெதாி56ெகா[கிேறாW. அதனால இ6IJ ,விேசஷ_க[ இ6 அ6Gb எ6gW
ேதைவயி3ைல. இெத3லாW பgaடமி456 ெபMVெகாSேடாW.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:

அைவ எGன? அ5த உSைமக[ எGன?

Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, Nதலாவ6 எGனGனா இேய, சிiைவயிG பாkகளினா3
தாG ஜீவைன இழ5தா8. இரSடாவ6, சீஷ8கnIJ உSடான அbபவ_களா3
அவ8க[ உயி80ெதh5த இேய,ைவ கSடதாக வி,வாசி0தா8க[. {ஒGறாவ6,
அவ8கnைடய வா=Iைக மாறின6,. அவ8க[ NMறிiW மாறியி45தா8க[. தா_க[
இேய,ைவ0தாG பா80ேதாW எGV நWபிIைகயி3 பிGவா_க வி3ைல அவ8க[
உலக0ைதேய தைலகீழாக மாMறிவிYடா8க[, நாGகாவதாக, பg3 எGற மனிதG, நாம
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ேபசின6 ேபால, நா0திகG, கிறிXதவ8கைள ெகாGV சிைறபி^IJWப^
ஆIேராஷமாக இ45தவG, தனIJ ஏMபYட அbபவ0தி3 தாG உயி80ெதh5த
இேய,ைவ கSடதாக நWபினதினா3 கிறிX6ைவ ஏMVெகா[கிறாG.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ஆ3ைரY, இCப, ேடானி உ_ககிYட ேகYகிேறG நீ_க
ெசாGனீ_கள, “ேஹ, நீ கிறிXதவனா இ3ைலGனா, இ5த உSைமக[ள சில6...”
ேடானி அைத, நீ_கேள ெசா3i_க. நீ_க இ5த உSைமகைள ஏMVெகா[கிறீ8களா?
Dr. Mz;ldp gp*
ஆனா, நாbW ஏMVெகா[கிேறG. ஆனா இCப^ த0vபமாக
காYசியளிCப6 எGப6. அதாவ6, ,விேசஷ_களி3 தாமதமாக பிGனால உ[ள வ8ற
ேதாமாைவ Jறி06 அதிகமா நிைன06 பா8CேபG, உSைமயான மாWச சாீர
உயி80ெதhத3 இ4IJமாGb ச5ேதக0ேதாட இ45தவ8. எGைன
ெபா40தவைரIJW, அவ8 உSைமயாகேவ அவ4ைடய விலாவி3 ைகவிYk பா80தா8
எGV ெசா3ற6 ஒGbேம இ3ைல... அCப^ பா8IகbGb மYkWதாG ெசாGனா8
அ6IJ அCபறமா இேய, ேதாGறிய ேபா6 அ5த சாீர0ைத ெதாYk பா80தைத விட
அவ8 அ_J வ5தைத உண85தி45தா8 எGV ெசா3லலாW.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:

ேகாி, நீ_க எGன நிைனகிறீ_க?

Dr. Nfhp N`gh;kh];
அCப, அவ8 ெதாமாகிYட ெதாYk பா8Iக ெசா3றாேர. ேடானி
சாியா ெசாGனா4. ேதாமா அவைர ெதாYk பா80தா8 எGV ேயாவாG நமIJ
ெசா3லல. இ6ல இGெனாGைற\W ேச806Iக வி4WcகிேறG,X அறியா.
இIேனஷியX, ேயாவாG ,விேசஷW எhதCபYk ப06 வ4ட_கnIJ பிறJ, கிபி 1௦7,

இIேனஷியX அ5த கYட0தி3 ேதாமா அவைர ெதாYk பா80தா8 எGபதாக
ெசா3iகிறா8. அCப^\W இ45தி4IகலாW, ,விேசஷ_களி3 இரSk Xதிாீக[
இேய,ைவ ெதாYடதMகான ஆதார_க[ நWமிடW இ4Iகிற6. ஒ4 ெபS ம0ேத\ 28:9
ல இேய,விG பாத0தி3 ைதல0ைத ஊMறினா[. அதMJ பிறJ மகதேலனா மாியா[
தனியா க3லைறIJ அ4கி3 இ4IJWேபா6 அ_கி45த ேதாYடIகாரைர
கவனிIJWேபா6 அவைர பா80த6W அவ8 இவ8தாG எGV ெசா3a அவைர
அைடயாளW காSகிறா[., அCப அவ8 அவகிYட, “எGைன ெதாடாேத எGறா8.”
இதிa456 மாியா[ அவைர ெதாY^4Iகிறா[ எGப6 ஓரளவிMJ நWமால
cாி56ெகா[ள N^\W. இ_க இ5த Xதிாீ அவைர ெதாY^4Iகிறா. மாியா[
ெதாY^4Iகா. அதனால இIேனஷியX ெசா3றா4 ேதாமாgW அவைர ெதாY^4பாG.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: அ6 மYkமி3ல, இGெனா4 உSைம எGனGனா
ேதாமாவிG qMVகைள நீ_க கணIJல எk06கிYடா அதாவ6, அவ8, நா
நWப3லGb ெசா3aயி4Iகா4, இ3ைலயா? அ6 இைற நWபிIைகIJ cறWபான6.
நா அவ4ைடய ஆணி பாயி5த காய_கைள\W விலாைவ\W ெதாYk பா8Iகாம3 நWப
மாYேடG எGV ெசாGனாேர.” சாி, எGனேவனாiW நட5தி4IகலாW, அதMJ பிறJ
அவ4ைடய சாYசி\W ெசா3லபCYk இ4Iகிர806 அவ8, எG ேதவேன, எG
ஆSடவேர எGறா8. அCப ஏேதா நட5தி4IகxW. அ6 எGனGb நிைனIகிறீ_க?
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Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இ6ல வியCபான விஷயW எGனGனா இேய, எGன
ெசா3றா4Gb கவனி_கேள, “இCப நீ எGைன ெதாYடதினா3, இCேபா6
வி,வாசி0தாp.” அCப^யி3ைல. எGன ெசா3றா4 நீ கSடதினா3 வி,வாசி0தாp
எGகிறா8. இ6 எGேனாk மன,ல வியCபானதா ேதாGறிய6. நா அ_க இ45ேதG
அவைர ேதாYட0ைத பா80ேதG எGபைத அறிIைகயாக எhதி காYkகிேறG
சாYசியிkகிேறG எGV ெசா3ற6ல எ6gW இ3ைல...
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அCப அ5த இரSk ெபSகைள பMறி எGன ெசா3r_க?
அ5த Xதிாீ\W தனியாக இ4YGஹா மகதேலனா மாியாnW. அவ_க அவைர
ெதாY^4Cபா_கGb நிைனIகிறீ_களா?
Dr. Mz;ldp gp*
இ6, அவ_க ெதாYடா_கGb ெசா3கிற ஆதார_க[.
ஆமா.ெதாYடா_க. ஆனா அவ_க அவைர ெதாYடா8 எGபைத அவ8 ெதாடCபாYடா8
எGபதMகான காரண_க[ இ6தாGb N^gIJ வ5திட N^யா6. இெத3லாW
நட5த6 எGV அவ_க பதிg ெசpதி4Iகா_க.

ஆனா ,விேசஷ_களி3 அவைர யா4ேம ெதாYட6 கிைடயா6 எGறி45தா இGbW
உ_கnைடய Jைறபாkக[ அதிகமா இ45தி4IJேம.
Dr. Mz;ldp gp*

ஓ, ஆமா, நி>சயமா.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
Jைற5த பYசW இ5த {ணாவ6 இ4IJேத ஏGனா
இIேனஷியX ேதாமா அவைர ெதாYடதாக ெசா3றா4.
Dr. Mz;ldp gp*
ஆமா, ஆனா இ6தாG உSைமெயGV NMறிiமா எk06Iக
N^யா6. ெசா3லCேபானா, நமIேக ஒ4விஷயW ந3லா ெதாி\W: “கவன0ைத
சிதற^IJW தாிசன_க[ பா8Cபைதவிட உண8g ாீதியானதாக இ4IJW இ3ைலயா?
அCப^தாேன? அதாவ6 இைததாG Nத3ல எ3லா4W ெசpற விஷயமா இ4IJW நாம
பா8Iகிற6 ஒ4 தாிசனமா இ3ல இைத மMறவ8களாiW பா8IகgW ெதாடgW N^\மா
இ3ைலயாGb ேயாசிCபா_க.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
,விேசஷ_களி3 ெசா3லCபY^4IJW பதிgகைள நீ_க
ஏMVெகாS•_கGனா, நாGகாவ6 ,விேசஷ0ைத எhதியவ8தாG ெசா3றா4, 1
ேயாவாG, {GV வசன_களி3 எGன ெசா3றா4 ெதாி\மா, “எ_க[ கSகளா3
கSட6W. எ_க[ ைககளா3 ெதாYkW இ4IகிேறாW. அ5த வா80ைதைய
பMறிெகாS^45ேதாW...” அதாவ6, ேயாவாG 1:14ல: “அ5த வா80ைத மாWசமாகி
எGறி4Iகிற6.” அCப ேயாவாG Nத3 நி4ப0திiW இைத ெசா3கிறா8. அ5த கYkைர
உ_கnIJ பி^>சி4Iகா...
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: இ_க அைத உ_கnIகாக வாசிIகிேறG. ஆVNைற
ஒGV ேயாவாG 1:1-3ல ெசா3aயி4Iகா4, “நா_க[ ஒGைற பா80ேதாW.” ஆVNைற
நா_க[ அைத கSேடாW எGகிறா8. ேமiW அவ8 ெசா3கிறா8, ஆதிNத3 இ45த6W
நா_க[ ேகYட6W நா_க[ கSட6W ேநாIகி பா80த6W (கிேரIக0தி3
XIv^ைனXY)எ_க[ ைககளினாேல ெதாYட6W.” இ6 …Iகால இ4IJGb
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நிைனIகிேறG, அCப^தாேன, அ_க இேய, ெசா3வா4[ள, நாG ஆவியா எGV
எGைன ெதாYkCபா8 எGபா8.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

ஆமா. அCபறW சாCபிkறா8.

Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ஆமா, அCப இ5த ஆதார_க[ எ3லாW அவ8 சாீர
பிரகாரமாக உயி80தா8 எGபைத நிvபிIகிற6 அதனால Nத3ல இவ_கnIJ ஒ4
அதி8>சியாதா இ456>,. ஆனா சில அbபவ_க[ {லமா அைத cாி†,கிYடா_க
ெகா†சW ெகா†சமா ெதாYk பா80தா_க, அைத ேநாIகி பா80தா8க[, பிGc அைத
பிரகடனW ெசpதா8க[.
Dr. Mz;ldp gp*
இ3ைல, அவ_க உSைமயா அவைர ெதாYk பா8Iகல. ஒ40த8
சாCபிடறமாதிாி ஒ4 தாிசன0ைத பா80தி4IகலாW, அCப^தாேன?
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:
எGV.”

இ3ைல அவேர ெசா3றாேர, நா_க[ ெதாYk பா80த6

Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, இதMJ ேநர^யான ஒ4 பதிைல பா8Iக வி4Wபினா3
…Iகா 24:393 பா4_க, இேய, ெசா3கிறா8, “நீ_க[ காSகிறப^ எனIJ மாWசNW
எiWcகnW உSடாயி4Iகிற6 ேபால ஒ4 ஆவிIJ இரா6.”
Dr. Mz;ldp gp*

ஓ, ஆமா.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
அCப அவ8 எGன ெசா3றா8, “நா ஆவி இ3ைல” இைததாG
,விேசஷ_களி3 இ456 ேநர^யாக பா8IகிேறாW.
Dr. Mz;ldp gp*
ெகா[nகிற6.

சாி, ஒ4 ஆவி தGைன ஆவி இ3ைல எGV ெசா3a

Dr. Nfhp N`gh;kh];
அவ8 அCப^ ெசாGனதால அவ8 ஆவி இ3ைல, அவ8 ஆவியாக
இ3ைல எGப6 தாG இதG அ80தW.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: சில4ைடய க406 எGனGனா, ேகாி, அவ_க எGன
ெசா3றா_கGனா, :அதாவ6, இ5த உயி80ெதhத3, எGப6 ேதசெம_கிiW உ[ள
சைபக[ள பா8IJWேபா6, அ5த சைபயி3 உ[ள ஊழிய8க[ இ6 மரண0தி3 இ456
இேய, சாீர பிரகாரமாக உயி80த உயி80ெதhத3 இ3ைலGb ெசா3றா_க. இைத
அவ8க[ மரண0தி3 இ456 ஆவியி3 உயி80த3 எGகிறா8க[. ஏG அCப^? இ6 ஏG
ெவVW ஆவிIJாிய உயி80ெதhதலா இ4Iக qடா6?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, ேடானிேயாட எனIJ ஆரWப0தி3 ஒ06ேபாகாம3
இ45த6 இ5த க406தாG. இGைறய ேமைதக[ எGன ெசா3iகிறா8க[ எGV
ேகYJWேபா6 இ5த அறிIைகைய0தாG பல4W ெசா3வைத பா8IகிேறG. ஆனா
இCேபா6 நா கிYட0தYட 1௦௦ உபகர_கைள ைவ06 உயி80ெதhதைல Jறி06 1975

Nத3 2000 வைரIJW ெசா3லCபYட அறிIைககைள ஆpg ெசp6 விம8சகவாதிக[
எGன ெசா3கிறா8க[ எGபைத ஆராp56 வ4கிேறG. ெப4Wபாலான ேமைதக[
ஏேதாெவாGV நட5தி4Iகிற6 எGV நWcகிறா8க[. சீஷ8கnIJ உSைமயான
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உயி80ெதh5த இேய,ைவ அவ8க[ தாிசி0ததாக நWபினா8க[. ெப4Wபாலான
ேமைதக[ சீஷ8க[ உSைமயி3 எைதேயா பா80தா8க[ என நWcகிறா8க[.
உSைமயான அbபவ_க[ உSடாயி45த6. ஆனா ேமைதகளி3
ெப4Wபாலானவ8க[ ஏMVெகா[கிறா8க[; அவ8களி3 சில8 இேய,தாG
ேதாGறினா8 எGகிறா8க[, ஆனா அவனாக மாWச சாீர0ைத பMறி ஒGbW ேபசாம
அைமதியாயிkறா_க, ஏGb ெதாியல, இத நானாதா ெசா3ேறG ஆனா ஒ4ேவைள
அ6 ஒ4 பிரWைமயிG ேதாMறW எGV அவ_க நிைனIகிறா_கேளா எGனேவா.
அதனால இGைறIJ இைற நWபிIைக இ3லாதவ8க[ உ_கnIJW எனIJW
இைடயி3 ஏேதாெவா4 கYட06ல தாG நிGbYk இ4Iகா_கGb ெசா3ேவG.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ெபா6வாக ஜன_க[ பிரேயாகிIJW இGெனா4 காாியW,
“ேஹ, பg3 ஆவிIJாிய எGற வா80ைதைய தாG 1 ெகாாி5திய8 153 qறியி4Iகிறா8.
அCப அவ8 ஆவிIJாிய நிைலைய JறிCபிkகிறாரா அ3ல6 ஏேதா ச3லைட ேபாGற
ஒ4 உ4வ0ைத பMறி ெசா3iகிறாரா? அ3ல6 அ6 சாீரபிரகாரமான
உயி80ெதhதலா? இ5த வா80ைதகnIகான அ80தW எGன?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ6 நமIJ ெராWப க^னW ஏGனா நாம அைததாG
வி,வாசிIகிேறாW, நாம இ_க ,விேசஷ_களி3 இ456 நிைறய விஷய_கைள
பா80தி45தாiW, இ6 எ3லா06IJW ேமல பg3தாG சிற5த ஆதாரW எGV
ெசா3ேவாW.
Dr. Mz;ldp gp*

சாிதாG.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
அவ8தாG ஒேர சாYசி இைததாG இGைறIJ எ3லா4ேம
ெசா3ŠYk இ4Iகா_க. பg3 உயி80ெதh5த சாீர0ைத Jறி06 நிைனCப6 வியCபாக
இ4IJ. இCப, உதாரணாமா ெசா3லGbGனா, 1 ெகாாி5திய8 15. ஆவி எGபதMJ
ஒ4 கிேரIக வா80ைத இ4IJ6: நி‹மா. இ5த வா80ைதைய பg3 பயGபk0தல.
அவ8 ெசா3ற6, “ ஆவிIJாிய சாீரW”. அCப அ_க அேயேதா ஒ4 மாMறW நடIJ6Gb
நிைனIகிறG, ஆனா இ_க இ4Iகிற6 ஒ4 மாWச சாீரW தாG. நா NGனா^
ெசாGனைத விளIகி ெசா3ேறG, இேய, ஆவியி3 ேதாGறியதாக பg3 qVகிறா8
எGV எk06ெகா[ள மாYேடG. இ6IJ சாGறாக இGைறIJ பgaG நி4ப_களி3
விம8சக8களால ஏMVெகா[ளபkW c0தகW எ6Gb எ_கிYட ேகY•_கGனா, அ6
பிaCபிய8. இ45தாiW, விம8சக8க[ ெப4WபாiW ஏMVெகா[வ6 ேராம8, 1, 2,
ெகாாி5திய8, கலா0திய8 மMVW பிaCபிய8. G. A. ேவ3X, இவ8 வ56 கிYட0தYட,
சாியா ெசாGனா, ேடானிIJ அk0ததாக, இவ8 பgaG எYk உSைமகைள
ஏMVெகா[கிறா8. அ5த ஐ5ைத\W மMற {Gைற\W ஒ06ெகா3iகிறா8. இ6
பிaCபிய8 3ல இ4IJ...
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: இேதாk நாW நிV0திடலாW இCேபா6 ஒ4 சிறிய
இைடேவைளIகான ேநரW நாW மீSkW வ5த6W இ6 ஏG ஆவிIJாிய
உயி80ெதhத3 இ3ைல எGற காரண_கைள பா8IகலாW, இ6 சாீரபிரகாரமான
உயி80ெதhத3 தானா. ெதாட856 இைண5தி4_க[.
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Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ஆ3ைரY. மீSkW வ4க. ெதாட856 இைண5தி4பத8காக
நGறி. நWNடG Dr. ேகாி ேஹ8ப8மX மMVW Dr. ஆSட னி CU இ4கிறா8க[. ஒ4
ேக[விைய விவாதி06 ெகாSk இ4IகிேறாW, இேய, மரண0தி3 இ456
உயி80தாரா? இCப நWNைடய ேக[வி இ6தாG, அ6 எCப^CபYட உயி80ெதhத3?
இேய, மரண0தி3 இ456 உயி80தா8 எGV ெசா3r8களானா3, எCப^CபYட சாீரW
அவ4IJ உSடாயி45த6? அ6 ஆவிIJாிய சாீரமா? அதMJ எGன அ80தW? அ6
மாWச சாீரமா? எGன நட5த6?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
நா Nத3ல ெசாGன மாதிாி, இ_க பgைல ப0தி ெசா3வ6
சாியா இ4IJGb நிைனIகிேறG ஏGனா பgேலாட பதிgகைள எ3லா4W
ஏ06IJறா_க. ஒŽெவா4 விம8சக4W பgேலாட சாYசி பதிgகைள தவிர ேவV
எ6gேம இ3ைலGb ெசா3றா_க. பg3 தமXJgIJ ேபாற வழியில எGன
பா80ததாக நிைனIகிறா4 எGற விஷயW ெராWப NIகியமான6. அ6IJ NGனால 1
ெகாாி5திய8 15 வர6IJ NGனாலா அவ8 நி‹மா எGற வா80ைதைய
ெதாி5தி4Cபாேரா அCப^ இ3ைல. அவ8 ஆவிIJாிய எGV தாG ெசா3கிறா8, “அைத
விவாிIJW பத0ைத ெசா3கிறா8. ஆனா அவ8 “ேசாமா” சாீரW எGகிறா8. பிaCபிய8 3:
சிGன அதிகாரWதாG. 21 வசன_க[ தாG இ4IJ. சாீர உயி80ெதhதைல Jறி06
ெசா3iW 3 காாிய_கைள பMறி இ5த ஒ4 அதிகார0தி3 பg3 ேப,கிறா8. Nத3 சில
வசன_களி3 ெசா3iகிறா8, “நா எபிேரயாி3 பிற5த எபிேரயG பிரமாண_கைள நGJ
அறி5தவG, அதாவ6 தGைன
பாிேசயG எGகிறா8.”

இCப, இதிa45ேத ந3லா ெதய8\6 பாிேசய8க[ சாீர உயி80ெதhதைல
நWcகிறவ8க[. உSைமயி3, அCேபாXதல8 23G ப^, பg3 ெகா3லCபkவைத
தkIJWப^ ேராம8களா3 சிைறபி^IகCபYk ெகாSk ேபாகCபkகிறா8, அவ8
ச0தமிYk அ_கி45த மIகைள பா806 ேப,கிறா8, “எதMகாக எGைன ெகாSk
ேபாகிறீ8க[? நாG மாி0ேதாாிG உயி80ெதhத3 உSெடGV வி,வாசிIகிேறG
எGபதனால? இ6 த0vபமான உயி80ெதhதைல JறிIகிற6. பாிேசய8க[
ெசாGனா8க[, “ இ5த மனிதனிடW எ5த JMறNW இ3ைலேய.” ஆனா ச6ேசய8கnIJ
அ6 ,0தமா பி^Iகல. அதனால ஒ4 பாிேசயனாக, அவ8 பாிேச8ய8களிG க406IJ
இணIகமாக இ45தா8. பிளிCபியாி3 33 இ456 கிைட0த Nத3 ஆதாரW, ஒ4
பாிேசயனாக, சாீர உயி80ெதhதைல இவ8 வி,வாசி0தா8.
இரSடாவதாக, வசனW 113 ெசா3கிறா8, “எCப^யாயிbW நாG மாி0ேதாாிa456
உயிேராk எh5தி4CபதMJ தJதியாJWப^.” இCப, உயி80ெதhத3 எGபதMகான
கிேரIக வா80ைத அனXதாசிX ஆனா இ5த பJதியி3, பிaCபிய8 3:11, இவ8 NG
JறிCைப பயGபk06கிறா8, ஏI அனXதாசிX. ஏI ஆன5>டாசிX, எனIJ
ெதாி5தவைர கிேரIக ேமைதக[ க406Cப^, இ5த பJதிைய ெமாழிெபய806
பா80தா3, “மாி0தவ8களி3 இ456 உயி80ெதh5த ெவளிேய வர எGறி4Iகிற6.”
பg3 ெசா3iகிறா8, “நாG மாி0ேதாாிa456 உயிேராk எhWcWப^யாக.” இCப, ஒ4
‹தbIJ, “உயி80ெதh56 வ4த3” எGறா3 “கீழ எGன ேபாJேதா அ6 அCப^ேய
ேமல எhWபி வரbW.” மரண0தி3 இ456 ெவளிேய வரxW. அk06 ஒ4சில
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வசன_கnIJ பிறJ, பிaCபிய8 3:20-213 ெசா3iகிறா8, “பரேலாக0தி3 இ456
இேய, வார எதி8பா806IெகாSk இ4IகிேறாW அவ8 நWNைடய அMபமான
ேசாமாைவ (சாீர0ைத) அவ4ைடய மகிைமயிG ேசாமாைவ (சாீர0ைத) ேபால
ம4vபமாIகிkவா8 இGெனா4 கSேணாYட06ல பா8IJWேபா6 அவ8 இ_க
நி‹மாGb தா ெசா3aயி4IகxW. அவ8 ஒ4 பாிேசய8. சாீர பிரகாரமான
உயி80ெதhத3. ஏI ஆனXYடாசிX. மாி0தவ8க[ ம0தியி3 இ456 உயிேராk
எh5தி4IJத3.”
{Gறாவதாக அவ8 ெசா3iகிறா8, “அவ4ைடய சாீர0ைத ேபால ஆJWப^நWNைடய
சாீர0ைத மாMறீkவா8.” அதனால இ_க பிaCபிய8 3 ல தமXqgIJ ேபாகிற வழியி3
பgiIJ தாிசனமான6 இேய,விbைடய ஆவியாக இ45தி4IJW எGV ெசாGனா3
அ6 பgaG பதிgகnIJ மாறானதாக இ4IJW.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ேடானி, நீ_க ெராWப அGபான ஒ4 நப8 அேதாk நீ_க
ஒ4 ஆராp56 கMVெகா[nW அbபவNைடயவ8. அதாவ6, நீ_க ஆதார_கைள
பிGெதாட856 பா8Iகிறீ8க[. இ5த ஆதார_கைள ைவ06 எGன ெசpr_க?
Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இ6ல ஆவிIJாிய சாீரW எGப6 எGைன ெபாV0தவைர ஒ4
அாிதான விஷயமாக இ4IJ6, ெசா3லேபானா, நீ_க ஓ8 விஷய0ைத ஆவிIJாிய6
எGV ெசா3iWேபா6 அ6 அ6 ஒ4 ெபா4Yட3ல எGV ெசா3றீ_க. அ6 ஒ4
ெபா4ள3ல எGV ெசா3iWேபா6, அதMJ ெயன Jணாதிசய_க[ இ4Iகிற6 எGV
உ_கnIJ ெதாியா6 எGV ெசா3வ6 ேபால இ4IJ6. ஒ4 ெபா4ளாக க4தCபடாத
எ6gW ஒ4 ெபா4Yடாக எk06Iெகா[ளCபkவைத இ3ைல. ஆவிIJாிய சாீரW
எGப6 எGைன ெபா40தவைரIJW ஒ4 சாீரேம கிைடயா6.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ஆ3ைரY, உ_கைள ஒ4 ேக[வி ேகYக நிைனIகிேறG..
ேவதாகமW ஆவிIJாிய c0தகW எGV ெசா3ேவனானா3, அ6 ஒ4 சாதாரண ெபா4[
அ3ல எGV அ80தமாகிkமா?
Dr. Mz;ldp gp*

இ3ைல.

Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:
N^\மா?

சாி, ஆவிIJாிய சாீரமாகgW மாWச சாீரமாகgW இ4Iக

Dr. Mz;ldp gp*
அ6, ஒ4ேவைள ஆவிIJாிய மனிதG எGV நீ_க[ ெசா3iகிற
ஒ4வ4ைடய சாீரமாக இ4IகலாW.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:

ேகாி?

Dr. Nfhp N`gh;kh];
அவ8 ெசாGன6 சாிதாG. இைத ஆSேடாலாகிக[ கெமGY
எGகிேறாW, இ6 ,பாவ0தினா3 ெசா3லCபkவ6 அ3ல. இ45தாiW, இ_க இ4Iகிற
பிரYசைன எGனெவGறா3 இ5த பத0ைத பா4_க[, “ஆவிIJாிய சாீரW” 2௦

•MறாSkக[ ஆpg கSேணாYYட_களி3 பா8IJWேபா6, பg3 தாG எைத
ஆவிIJாிய சாீரW எGV விளIகி ெசா3கிறா8 என நிைனIகிேறG. பிaCபிய8 3[
இ45ேத அவ8 எGன ெசா3கிறா8 எGV பா8IகிேறாW, “நாG பாிேசயG அதினா3
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உயி80ெதhதைல நWcகிேறG.” 2) ஏI அநாXதாசிX” மாி0ேதாாி3 இ456
எh5தி45தா3. மk06 3)அைத அவ8 எGbைடய இ5த சாீர0ைத அவ4ைடயைத
ேபால மாMVவா8 எGV qVகிறா8. இ_க ஒ4 மகிைமயிG சாீரW வ46, ஆவிIJாிய
சாீரW இ3ைல, பிaCபிய8 3:2௦-21, அ6 மகிைமயிG சாீரW. சாி இ_J சாீர0ேதாk
ேவெறாGVW இைண56 இ4Iகிற6. ஒ4 சாீர0ைத விட ேமலான மகிைம எGV தாG
நிைனIகிேறG. இ_கி4Iகிற பிர>சைன எGனெவGறா3 இ5த ஆவிIJாிய சாீரW
எGற வா80ைத 2௦ •MறாSkகளாக எபC^ பா8IகபCYk வ4கிற6. இ_க பிரYசைன
எGனெவGறா3, இ6 பிaCபிய8 3 சாதாரண ஆவி இ3ைல எGபதி3 பg3 ெதளிவாக
இ4Iகிறாரா, அவ8 தாG ெசா3iகிற6 இ6தானா எGV ெதளிவாக இ45தா3 இ6
எCப^CபYட சாீரW எGற பிர>சைன நமIJ இ4Iக வாpCபி4Iகா6. நாG பிaCபிய8
3ஆஅW அதிகார0ைத 1 ெகாாி5திய8 15G ஒ0த வசன JறிCபபாக எk06ெகா[கிேறG.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ேகாி, இ6வைரIJW இ5த ஆதார_கnIகான c0தி சா85த
விவாத_கைள பா80ேதாW. ஆனா, இைத தனிCபYட நிைலயி3 ைவ06 ேகYIக
வி4WcகிேறG, ேடானி, தCபா நிைனIக மாY•_க[ள. ேகாி எGன ெசா3ல
வி4Wcகிறா8 எGV ேகYகலாW. 19953, உ_க மைனவி ேடCபி, எனIJ ெதாி\W
உ_கnைடய மாணவ8க[ பல8 ெசா3aயி4Cபைத க^த0தி3 எhதியி4Cபைத
பா80தி4IகிேறG, நீ_க இரSk ேப4W பரேலாக0தி3 நி>சயிIகCபYட தWபதியின8
எGறி4Iகிறா8க[, இ45தாiW அவ_க தGbைடய நாMபதாவ6 வய6 வ4வதMJ
NGc எGன நட5த6?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
வயிMV cMVேநாp. ஆமா, ேடானி எGbைடய rY^3 19853
இ45தா8 ேநMைறIJ தாG நா_க[ இைத பMறி ேபசிIெகாSk இ45ேதாW ஏGனா
அவ4IJ இ6 எCப^ நட566Gb ேதயா6. எGbைடய மைனவி 1995 ஆW ஆSk
ேகாைடகால0தி3 வயிMV cMVேநாயினா3 மாி06விYடா3. அCப, அதாவ6,
எGbைடய Nத3 எSணW – நீ_க ெசாGன6ேபால Nத3ல நா0திகனா இ45ேதG –
எனIJ[ள நாேன சி5திIக 6வ_கிேனG, “ஓ, இ3ல. இCப மVப^\W ஒ4 ச5ேதகW
எhWபிய6. அCப^ இ45தேத கிைடயா6.
ஒ4 பYடW ெபMற மாணவ8 இ45தா8,
இCேபா6 அவ8 எ_க[ ஊழிய8, ஒ4Nைற அவ8 எGைன அைழ06 எGனிடW
ெசாGனா8, “உயி80ெதhத3 எGV ஒGV இ3லாவிYடா3 நீ_க[ இCேபா6 எ_J
இ45தி4Cs8க[?

எGைன ெபாV0தவைர, பg3 வியாJலபkபவ8கnIJ ெசா3கிறா8, அhJW
கிறிXதவ8க[, “நWபிIைக அMறவ8கைள ேபால நாW இ3ைல,1ெதச. 4:13 நீ_க
நWபிIைகேயாk அழறீ_களா நWபிIைக இ3லாம அழறீ_களா எGற ெபாிய
வி0தியாச0ைத நWமா3 cாி56ெகா[[ N^\W. நமIJ பிாியGமானவ8கைள
இழIJWேபா6 எ3லா4W வ456கிேறாW, எனIJ, உயி80ெதhத3 இ4IJW எGற
நWபிIைகேயாk ஏG மைனவிIகாக அhவ6W உயி80ெதhதaG நWபிIைக இ3லாம3
எG மைனவிIகாக கதVவ6W இரS^MJW ெபாிய வி0தியாசW இ4Iகிற6.
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அதனாலதாG, இ5த ேக[விIJ 1995[ பதி3 ெசா3iWேபா6 இCப^ ெசாGேனG:
இ5த உலக0தி3 ேதவG இேய,ைவ மரண0தி3 இ456 உயி80தா8 எGறா3, கிபி 3௦
அ6 உSைமயானதாக இ45தி45தா3, 1995MJW இ6 உSைமயாக தாG இ4IJW,
அைத தாG சா85தி4IகிேறG. எனIJ பதி3 ெதாியல. வaIJW ேவதைனIJW உ[ள
விைட எனIJ ேதரா6. எனIJ நா0திகராக இ4Iேகனா இ3ைலயாGb எனIJ
யாைர\W ெதாியா6. ேவதைன வa எGபதMJ யா4IJW ப‘^3 ெதாியா6 ஆனா
உயி80ெதhத3 எGV ஒGV இ4IJWேபா6, அ6 எனIJ ஒ4 அ80த0ைத உSடாIகி
த5த6 ஏGனா அவைள Jறி06 ஒGைற ெவளிபk0திய6. அவ எ_க ேபாகிறா[ நாG
எ_க ேபாக ேபாகிேறG எGற விஷய_க[.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: அCப, ஆவிIJாிய/ மாWசீகW, உ_க மைனவிைய நீ_க
எCப^ பா8Cs_கGb எதி8பா8CcடG இ4Iகிறீ_கGb, ெசா3i_க?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
இCேபா6 அவ8 சாீரW இ3லாம3 இ4Iகிறா[ என நாG
நிைனIகிறG, ஆனா நா_க ஒ4வைரெயா4வ8 ச5திIJWேபா6 அவnIJ சாீரW
கிைடIJW என நிைனIகிேறG, எGைனேபாa4Cபா[
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: சாி, இCப இ5த ேதக0ைத விYk J^ேபாகgW
க80தாிட0தி3 J^யி4IகgW எGப6 எCப எCப^ நடIJW? 2 ெகாாி5திய8 5:6, 8
இதMJ எGன அ80தW?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
நாG நிைனIகிேறG மரண ேநர0தி3, க80த8 மீSkW
வ4வதMJ NGc, மாWச சாீரமி3லாம3 வி,வாசிக[ எ3லா4W ேதவbைடய
பிரசGன0தி3 இ4Cபா8க[. எனIJ ஒ4 நSப8 இ4Iகிறா8, ஒ4 சி0தா5த ேமைத ,
sட8 கிாிCY பாXடG க3…ாியி3 இ4Iகிறா8, அவ8 ெசா3வா8 அவ4IJ
ெதாி5தவைர பிலாYேடா, ெசாGன6 சாிதாG அதMJ மீறி இ3ைல எGபா8.
பிலாYேடா ஆவி உடைல நWcகிறவ8. பிலாYேடா நWபாத விஷயW எGனெவGறா3
மVப^\W ஆவிநிைல சாீர0ைத ெபVவ6. ஆ8தடாIX ‹த8கnW கிறிXதவ8கnW
இேத நWபிIைகேயாk இ4Iகிறா8க[ என நிைனIகிேறG.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ஆ3ைரY, ேடானி, இ5த தகவ3கைள பMறி ெசா3i_க,
இGbW இ5த ேக[விைய0தாG விவாதி06ெகாSk இ4IகிேறாW, “இேய,
மரண0தி3 இ456 உயி80தாரா? சீஷ8க[ ஏைதயாவ6 பா80தி45தா3, அ6
எGனவாக இ45தி4IJW? அவ_க ெகாk0த ஆதார_க[ சாியா, அ6 ெபாpயானதா?
Dr. Mz;ldp gp*
ஓ, நி>சயமா ெசா3ேற, அCப^யி3ைல. ஏGனா ெபாpெசா3ற6ல
ஒ4 ேநாIகW இ4IJW.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:

அCப அ6ல ெபாpIJ எ5த இடNW இ3ைல.

Dr. Mz;ldp gp*
ஆமா, ெபாpGனா , தவறாக இ4IJW காாிய0ைத ெசா3iW
ேநாIக0ேதாk ெசா3லCபkவ6.
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Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: உ_க க406 எGன இ5த நப8க[ எ5தவித உ[ேநாIகNW
இ3லாம அவ_க ெசா3ல வ5த காாிய_கைள பMறி மாMV தகவ3கைள
ெகாk06Yடா_களா?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, ேடானி ஒ4 NIகியமான JறிCைப இ_க NGைவ0தா8. நா
12 காாிய_க[ உ[ள பY^யa3 உ[ள திறgேகா3 காாிய_கைள Nதலாவ6
NGைவ0ேதG, சீஷ8கnIJ உSடான அbபவ0தினா3 அவ8 வி,வாசி0தா8க[ –
ெபாp ெசா3லல ஆனா உயி80ெதh5த இேய,ைவ பா80ததாக வி,வாசி0தா8க[. இ5த
விவாத0திG ைமய பJதி, இ6தாG அ5த ேக[விIகான பதிைல நாம ெந4_கி
ெகாSேட இ4IேகாGb நா நWcகிேறG, “அவ8க[ எGன பா80தா8க[?” சீஷ8க[
அ6 த0vபமான ஒGV எGVதாG ெசா3கிறா8க[. இC, ேடானியிG
கSேணாYட0தி3, மனபிரWைம எGVW இரSk விதமான காாிய_க[ எGகிறா8, அ6
ஏேதா வி0தியாசமான ஒGறாக இ45த6 ஆனா அ6 ெவளிcறமாக காணCபடாத ஒ4
காYசியாக இ45தி4IJW எGV ெசா3iகிறா8. இ6ல ஒ4 பிராYசைன இ4IJb
நிைனIகிேறG, ஏGனா பg3 மன ேகாளாாினா3 பாதிIக பYட ஒ4வராக இ3ைல
சீஷ8க[ மன பிரWைமயா3 உSடான பிராYசைனேயாk இ4Cபவ8க[ கிைடயா6,
இ45தாiW அவ8க[ ஏேதாெவா4 காாிய0ைத பா80ததாக ஒCcIெகா[கிறா8க[,
இ3லGb ெசா3ற6IJ எ5த சா0தியNW இ3ைல.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:

நீ_க எGன நிைனகிறீ_க, ேடானி?

Dr. Mz;ldp gp*
சாி, நாம ேவV எ5த அbபவNW இ3லாத ஒ4 காாிய0ைத ைவ06
இ_க உYகா856 விவாதி06 ெகாSk இ4IகிேறாW, யஎGனா எGைன
ெபாV0தவைர... ஒ4 அMcதW நட5த6 எGறா[ ஒ4வ8 எhWபி நிMபாk சா0தியW,
நீ_க ஒ4 காாிய0ைத ெசpவதMJ NGc உ_கnIJ இ4IJW நWபிIைகயிG
அ^Cபைடயி3 தாG இ4Iகிற6. எGGைட ேபாGற ஒ4வ8 ஒ4 அMcத0திG {லW
ஒ4 விஷய0ைத நWcவ6 எGV ெசாGனா3, Nத3 காாியW இ6ல ஏதாவ6 ஒ4
பிரYசைண இ4IJb ெதாி\W. அ5த அMcதW நட566Gb நாேன ெசாGனாiW,
அ6 கSxIJ NGனால ெதாியிர மாதிாி இ4IகxW. ஆனா, உSைமயி3,
எ4சேலமி3 உ[ள ‹த8Iகா3 எ3லா4W ஏேதாெவா4 வித0தி3 நWபிIைக
உ[ளவ8களாக இ4Iகா_க, ச6ேசயராக இ4IகலாW இ3ல பாிேசயராக இ4IகலாW,
ஆனா எைத நWcகிறா8க[ எGV ெசா3லCபkகிற காாியW NMறிiW மாVபYட
ஒGறாக இ4IJ6 யஎGனா அவ_க எ3லா4W ேமசியா வ4வா8 எGகிற காாிய0ைத
நWப அ8Cபணி0தவ8களாக இ4Iகா_க ேமசியா அMcத_கைள ெசpவா8 எGற
நWபிIைக அவ8கnIJ அதிகமா இ456>,. அதனால இ6தாG எGV நWcவதMJ
அ_கி45த ஜன_கnIJ அ6 சா0தியமாgW இ456>, எGVதாG எனIJ ேதாx6.
இC, அ6மYkமி3ல, கிறிXதவ வி,வாசிகnIJ இைத ஒ4 அMcதW எGV எk06
ெகா[வ6W ெராWப சா0தியமாக இ4IJW. ஆனா எனIJ அCப^ இ3ைல.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I:

இGbW நமIJ 3௦ ெநா^க[ இ4Iகிற6. இVதியாக ஒ4

காாியW.
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Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, நீ_க ெசாGனத சாியா ேகY^4IேகGb நிைனIகிேறG,
கிறிX0வ8க[ நி>சயW உயி80ெதhத3 எGபைத NMறிiW நWcகிறா8க[.
Dr. Mz;ldp gp*

அ6IJ எGேனாட பதிலா ேகYடா ஆWமாb ெசா3ேவG.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ6 மVIக N^யாத6 எGபைத ஏMVIெகா[கிேறG ஆனா
ஒ4 கனWெபா45திய நப8 கனWெபா45திய வித0தி3 ஒCcIெகா[கிறா8 யஎGனா
ேடானி கனWெபா45திய ஒ4 நப8தாG. அவைர எCேபா6W அCப^தாG நா
பா80தி4IகிேறG. ஆனா இ6 சிற5த ஆதாரW எGV நிைனIகிேறG, ஏGனா, நாம
ெராWப விேசஷமானவ_க, அதMJ நமIJ நிைறய காரண_க[ இ4Iகிற6. அத ேடானி
கிYைடேய ேகYk ெதாி†,IகலாW...
Dr. Mz;ldp gp*
எGறிடலாW.

ேதவG மீ6 உ_கnIJ இ4IJW நWபிIைகIகான காரணW,

Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, ேதவG மீ6 நமIJ இ4IJW நWபிIைகIகான காரணW.
அ5த காரண_க[ சாியான6 இ3ைல எGV அவ8 நிைனCபதMJ எGன காரணW
எGபைத இGைறIJ ெதாி56ெகா[ள ேபாேறG.
Dr. ஜாG அGெக8ெப8I: ஆ3ைரY, ெதாட856 இைண5தி4_க[. இைத பMறி
இGbW அதிகW ேபச இ4IகிேறாW. நWNைடய அk0த பJதியி3 நாW காaயான
க3லைறைய Jறி06W இதனா3 எGனெவ3லாW நட5த6 எGபைத\W பா8Iக
இ4IகிேறாW. அைத பMறி அk0தவாரW பா8IகலாW.

எ_கnைடய ெதாைலIகாYசி நிக=சிகைள காண
இலவச ஜாG அGெக8ெப8I நிக=>சி ஆCைப பதிவிறIகW ெசpதிk_க[.
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