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இேய, மரண0தி3 இ456 உயிர0தாரா? நிக<=சி 4
அறிவிBபாளE: இGைறIJ உலக பிரசி0திெபMற NGனணி சி0தா5த நா0திகரான Dr.
ஆSடனி BU மMVW ஆIXேபாEY ப3கைலகழக0திG NGனா[ ேபராசிாிய4W
கிறிXதவ சி5தா5தேமைத\W வரலாMறால4மான Dr. ேகாி ேஹபEம,IJW
இைடயிலான விவாத0ைத பாEIJWப^ உ_கைள வரேவMகிேறாW, இவE தMேபா6
aபE^ ப3கைலகழக0தி3 சி0தா5த0திG பிாிவிbைடய தைலவராக இ4IகிறாE,
இGைறய தைலBc, “இேய, மரண0தி3 இ456 உயிE0தாரா?”
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ேதவG இ4IகிறாE எGபைத பMறி சிற5த விவாத_க[
இ45தாgW ேதவG தாG வசன_கைள எh6Wப^ ெசiதாE எGபதMJW ஆதாரW
இ4Iகிற6, அவE ேநE0தியான ேநர0தி3 ெசய3பjவதMJW ஆதாரW உ[ள6, இேய,
அMcத_கைள ெசiதாE எGறா3, அவE நி=சயW மரண0தி3 இ456W
உயிE0தி4IகிறாE. இGைறIJ டபி[ பிைளGY ஆikகளிG காாிய_கைள
பாEIJWேபா6 அைவ ெஜப_கmIகான பதி3 எGற ம406வ ப0திாிIைகயிG
ெவளிnjகளி3, 26 ரக_களி3 ,மாE 21 நபEக[ சிறBபாக இ4IகிறாEக[. அதி3 சில
,கமளிIJW உதாரண_கmW இ4Iகிற6 நமIJ ேநரW இ45தா3 அைத\W
பாE0திடலாW. மரண த4வாயிG அbபவ_க[; ேமgW உயிE0ெதhதைல Jறி0த
ஆதார_கைள பMறி நாW ேபசிட இ4IகிேறாW. கிறிXதவEகளிG க406
எGனெவGறா3, உயிE0ெதhத3 எGப6 தனி0த ஒGற3ல. மிகBெபாிய சWபவ0ைத
ெசா3கிற6, ெதiவ_கைள Jறி0த உலக0திG கSேணாYடW எGVW ெசா3ல
N^\W.
அறிவிBபாளE: கிறிX6வW கிறிX6விG உயிE0ெதhதa3 தாG நிைல நிMகிற6.
கிறிX6 மரண0தி3 இ456 உயிE0தி45தா3, கிறிXதவW உSைமயானதாக
இ4IJW. அBப^ இ3லாவிYடாE, கிறிXதவW ெபாiயாக இ4IJW.
அBேபாXதலனாகிய பk3 எh6கிறாE, கிறிX6 உயிE0ெதழாவிYடா3, உ_க[
வி,வாசW வி4தாவாi இ4IJW, உ_க[ பிரச_கNW tணாயி4IJW, நீ_க உ_க[
பாவ_களிேலேய தாி0தி4BvEக[. ஜாG அ_ேகEெபEI நிக<=சியிG இ5த மிக NIகிய
விவாத0திMJ உ_கைள அGேபாj அைழIகிGேறாW.

***
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: நாW உலகிG பிரசி0தி ெபMற இரSj சி0தா5த
வ3gனEகmடG ேபசிIெகாSj இ4IகிேறாW சி0தா5த0தி3 பYடBப^Bc N^0த
ஒwெவா4வ4IJW இவEகைள நி=சயW ெதாி5தி4IJW, Nதலாவதாக Dr. ஆSடனி
BU. இவE உலகிG பிரசி0தி ெபMற நா0திக சி0தா5தேமைத. அj06 Dr. ேகாி
ேஹபEமX, இவE பிரசி0திெபMற கிறிXதவ சி0தா5தவாதி மMVW வரலாMறாளE,
இேய,விG உயிE0ெதhதைல Jறி0த ஆதார_கைள ேநE0தியாக எj06 ெசா3வதி3
திறைம\ைடயவE.
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நாW பாE06ெகாS^4IJW ேக[வி எGனெவGறா3: இேய, மாி0ேதாாி3 இ456
உயிE0தாரா? அதMJ ஆதார_க[ இ4Iகிறதா? இதி3 NIகியமான காாியW
எGனெவGறா3, ெஜG^3ேமG, இBப நாம ேபச ேவS^ய காாியW இ6தாG பk3
எGற மனிதG கிறிXதவEகைள ெகாைல ெசi\Wப^ அவEக[ பிGனாக
இ45தவbIJ, எGன நட5த6. வி,வாசிIJW மனநிைலயி3 அவG இ3ைல, அைத
நWப NGவரkW இ3ைல, அவ_க ெசா3வ6 தவV எGV ெசா3aெகாS^45தாG.
திxெரGV, இவE கிறிXதவ வி,வாச0ைத மிகkW ைவராIகியமாக எj06ெசா3gW
ஒ4வராக மாறிவிYடாE. சாி, இ_க ஏேதா நட5தி4IJ6. ேடானி, நீ_க ெசா3g_க.
பkgIJ எGன நட5தி4IJGb நிைனகிறீ_க?
Dr. Mz;ldp gp*
சாி, அவேனாj ேவV சில மனிதEகmW இ45தா_கGb அ_க
ெசா3லBபYj இ4IJ6, தமXJkIJ ேபாகிற வழியி3 தMெசயலாக திx4Gb
அவbIJ பாEைவ ேபான பிறJ இவ_கதாG அவைன ைக0தா_கலாக நட0தி
ெகாSj ேபானா_க. இவG எGன நிைன0தாG எGறா3 உயிE0ெதh5த இேய,,
கிறிX6வானவE, ேமசியா, அவைர பாE0ததாகkW ேமசியா அவேனாj ேபசியதாகkW
நிைன0தாG. ஆனா அவேனாj இ45த மனிதEக[, எ3லா4W, ச0த0த ேகYடாEக[...
அBப^தாG இ4Iகிற6 அவG ேகYட ச0த0ைத சிலE ேகYகாமgW இ45தி4IகலாW.
ஆனா அவ_க அ_க எைதேயா பாE0தாEக[ எGVW அதினா3 zரமாக ேபாi
விh5தாEக[ எGVW ெசா3லN^யா6, அவ_க எ5த மனிதைன\W அ3ல6
அசாதாரணமான ஒ4வைரேயா அ_க பாEIகல.
Dr. ஜாG அGெகEெபEI:
வி4Wcறீ_க?

ஆ3ைரY. சாி ேகாி, நீ_க உ_க நSப4IJ எGன ெசா3ல

Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ_க பkgIJ இ45த பிர=சைனைய பMறி அவE சாியா தாG
ெசா3aயி4IகிறாE. பk3 தGைன Jறி06 ெசா3aயி4Iகிற பதிkகைள
பாEIJWேபா6 பல இட_களி3- 1 ெகாாி5தியE 9:1; 1 ெகாாி5தியE 15:8; கலா0தியE 1 –
இேய,ைவ கSடதாக •றியி4IகிறாE. ஆனா இவE ேகS^G ெகா[ைக ப^
ெசா3லவி3ைல எGV நிைனIகிேறG, இவE மன ேகாளாV உைடய ஒ4 நபE அ3ல
எGV ெசா3ajேவG, ஏGனா நா ெசாGனமாதிாி, மன ேகாளாVIJW மன பிரமிIJW
எ5தவித சWப5தNW கிைடயா6. அதனால பkgIJ மன ேகாளாV இ4566Gb
ெசா3ல N^யா6; இரSடாவதாக, ஒa பிரWைம எGப6 ஏGனா அவE ஒ4 ச0த0ைத
ேகYடதாக நிைன0தாE. €Gறாவ6, தாிசன பிரWைம; நாGகாவ6, ேமசியா காWBளIX
எGபதாJW – பாE0த6 ேபாGற உVதி, அதாவ6, ேதவG தWமிடW ேபசியதாகkW
உலக0திMJ ஒ4 ெசiதிைய ெசா3gWப^ ஏMபj0தியதாகkW நWபினாE. ஐ5தாவ6,
பkabைடய பதிkகளி3 மாறேவSjW எGV மன நிைலயி3 பk3 இ45தாE
எGபதMJ எ5த ஆதாரNW இ3ைல, அBப^ெயGறா3 ஏG மாVWப^ நிைன0தாE.

எGைன ெபாV0தவைரயி3, இ_க நாGJ மன நிைல பிரYசைனக[ காணபjகிற6
அேதாj பkaG பதிkகளி3 ேவதாகம ாீதியான பிர=சைன ேதாGVகிற6. எBப^
ெகGY ெசாGன அ5த மனநிைல ேகாளாைற மாMற N^\W என ேயாசிIகிேறG –
உ_கேளாட ெகா[ைக – அைத எBப^ மாMற N^\W ஒGறாIக N^\W, ஒ4ேவைள,
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அதைன தாிசன பிரWைம\W ஒa பிரWைம\W ேசE56 மனநிைல ேகாளாVடG கல56
காYசி வ^வW எj06 அ6 ேமசியாதாG எGV நWcWப^ ெசiததா. இெத3லாW ஒேர
ேநர0தி3 நடIJமா.
Dr. Mz;ldp gp*
ெப4Wபாலான ேநர_களி3 நா இயMைகயிG ெகா[ைக ப^ேயா
மMற விளIக0ைதேயா ெசா3ல வி4Wcவதி3ைல. இ_க உSைமயா எGன
நடIJ6Gறத நாG பாEIகkW ெதயE56ெகா[ளkW வி4WcகிேறG....
Dr. Nfhp N`gh;kh];

ஆனா இ6 இயMைகயிG ெகா[ைக இ3ைலேய.

Dr. Mz;ldp gp*
சாி, அதMJ சா0தியW இ4Iகிற6. அ6ல ஏதாவ6 தவறாக
இ45தி4IகலாW. மனநிைல ேகாளாV எGறா3 எGன எGV ெதாி56ெகாSட மனநல
நிcணராக எGைன காSபிIக வி4Wபவி3ைல. நா வி3aயW ேஜWX மMறW
சில4ைடய கYjைரகைள ப^0தி4IகிேறG.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ெகGY ெசா3gW இரSj காாிய_க[ இ6தாG... அ6
ெபாV0தமாக இ4Iகா6 எGV ெசா3gகிேறG. அவ4IJ மனநல ேகாளாV
இ45தாgW, அவரால இதனா3 ேகYக N^\W, பாEIக N^\W, ேதவG ஒ4 ெசiதிைய
ெசாGனாE எGV ெசா3ல N^\W எGப6 சா0தியமி3ைல.
Dr. Mz;ldp gp*
ஓ, இ3ல. சாி. ஒ4 விளIகமாக இ5த மனநல ேகாளாV எGற
பாயிSட எjIக N^யாததMJ காரG இ4IJ6. அைத பMறி எனIJ எ5த கவைல\W
இ3ைல. அதாவ6, இ6 ேகSjைடய க406தாG.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

நீ_க அைத விYj ெகாjIகல இ3ல.

Dr. Mz;ldp gp*
இ3ல. நா எGன ேகYIக வி4WcகிேறG எGறா3 உSைமயி3
பk3 எGன0ைத பாE0தாE. அவE தாG உயிE0ெதh5த கிறிX6ைவ பாE0ததாக
நிைனIகிறாE. ஆனா அ_க பாEIJWப^யாக இ45த6 எGன அவேனாj •ட
இ45தவEக[ கிறிX6ைவேயா ேவெற5த உ4வ0ைதேயா அ_க பாEIகாத6 ஏG பk3
இBப^ ம4ƒபமாJW அbபவ0ைத ெபVWப^ அ_க NIகியமானதாக காணBபYட6
எGன6.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அBேபாXதலாிG பதிkகைள பாEIJWேபா6, அBேபாXதலE
9:22மMVW 26, ஒ4 ெவளி=ச0ைத கSடாEக[. அவேனாj இ45தவEக[ ஒ4
ெவளி=ச0ைத கSடாEக[. அவEக[ எ3லா4WW Nக_JBcற விh5தாEக[. அவEக[
ஒ4 ச0த0ைத ேகYடாEக[ ஆனா3 ச0த0திG உ=சாிBcகைள அவEகளா3
cாி56ெகா[ள N^யவி3ைல. அவ_க அ_க ,Wமா நிGbYj இ45தா_க எைத\W
பாEIகவி3ைல எGற உ_கmைடய க40திMJ நாG இண_கி ேபாகவி3ைல எGபைத
ஜன_க[ cாி56ெகா[ள ேவSjW எGV வி4WcகிேறG. அவ_க ெவளி=ச0ைத
பாE0தாEக[, ச0த0ைத ேகYடாEக[, அவEக[ ைதயிேல விh5தாEக[. அBப^Gனா
அ_க அவ_கmைடய ெசiைகIகான ஒ4 விஷயW நட5தி4Iகிற6, எGறிடலாW, சாி,
இ6 இBப, மனநல ேகாளாV எGபதMJ •jத3 JழBப0ைத ெகாjIகிற6. ஏGனா
பkgIJ மன நல ேகாளாV இ45தி45தா, அவேனாj •ட இ45தவ_க எ6Iகாக கீழ
விழbW எBப^, ெவளி=ச0ைத பாEIக N^\W, எBப^ ச0த0ைத ேகYக N^\W?
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Dr. Mz;ldp gp*
சாி, சாி, சாி. நா எGைன மன நல நிcணE எGV ெசா3aIெகா[ள
வி4Wபல. சாியா, மனநல ேகாளாV இ3ைலGb ைவ06ெகா[ேவாW, இ45தாgW,
உ_கmைடய வா<ைகைய ஒ4 விஷயW மாMறிய6 எGV ெசா3ல N^\மா....
Dr. Nfhp N`gh;kh];

அ6தாG சாி.

Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இ4IகYjW , இைத ஏMVெகா[கிேறாW. ஆனா இ6 ெராWப
அநியாயW. அ_க எGன நட5த6 எGபைத படW பி^IJW ேகமராIக[ அ_க இ3ல,
அ_க இ6தாG நட5த6Gb ெசா3ல எ5த காரணNW இ3ைல, இ45தாgW, ேதவG
பkேலாj இைடபட ேபாகிறாE எGபைத வி4வாசிIJWப^யான காரண_க[ நமIJ
இ4Iகிற6 எGV ெசா3ல N^\மா.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
பிaBபியE €GறாW அதிகார0ைத பா4_க. பிaBபியE
€GறாW அதிகார0தி3 இ5த €GV விவாத_கmW இ4Iகிற6 இ6 மாWச சாீரW எGV
பk3 நிைன0தாE.
Dr. Mz;ldp gp*
Dr. Nfhp N`gh;kh];

சாி. இ4IகYjW. அவE அBப^ நிைனIகலாW, இ45தாgW....
இ6தாG சாி.

Dr. Mz;ldp gp*
இ45தாgW அவG அBப^ ேயாசி0ததால அBப^ ஒ4 உ4வW
காணBபYட6 எGV ெசா3ல இ6 காரணமாக இ4Iக N^யா6.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஆமா, இ45தாgW, நீ_கேள ெசாGனீ_க பk3 தாW ஒ4
ஆவிIJாிய, அதாவ6 இேய,ைவ ேபால ஒ4 ஆவி மனிதைன பாE…0தாG எGV,
அBப பk3 ஒ4 சாீர0ைத பாE0தாE எGப6 ெதளிவாக cாிகிற6. அவG ஒ4 சாீர0ைத
பாE0ததாக நிைன0தாE, அBேபாXதலாி3 ெசா3லBபYடைத பாEIJWேபா6,
அவேனாj இ45தவEக[ தைரயிேல விh5தாEக[ எGV இ4Iகிற6, ெவளி=ச0ைத
பாE0தா_க, அ5த ச0த0ைத ேகYடா_க. இ6 மனநல ேகாளாறினா3 உSடானத3ல.
அBப இ5த மனநல ேகாளாV எGbW க40ைத விYjjறீ_களா?
Dr. Mz;ldp gp*
எனIJ கவைல இ3ைல. அைத விYjவிjவதி3
ச5ேதாஷBபjகிேறG. அைதேய நாG பி^06 ெகாSj இ4Bப6 கிைடயா6. நாG
எGன ெசா3ல வி4WcகிேறG எGறா3, அ_க அவ_க JறிBபாக எ5த காாிய0ைத\W
பாEIக வி3ைல. எBப^ அவbIJ அ6 உSடான6, அதாவ6, அ6 மன நலW
சWப5தமான ஒGறாக இ4Iகிற6 அதனால, நGறி ெசா3ேறG, ஆனா நா அBப^
இ3ைல.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ6 மன நல ேகாளாV இ3ைல எGV ெசாGனா, எGேனாj
ேக[விைய நா உ_க பIகமா தி4BcகிேறG. அ6 மன நல ேகாளாறாக இ3ைல
எGறா3, அவG இேய,ைவ பாEIகவி3ைலயா, அBப^Gனா அவbW
அவேனா^45தவEகmW எGன0ைத பாE0தாEக[? எ3லா4W ஏG தறியிேல
விh5தாEக[? தமXJkIJ ேபாகிற வழியி3 எGன நட5த6? அ6 மன பிரWைம\W
இ3ைல உயிE0ெதhதgW இ3ைல எGறா3, அ6 எGன6?
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Dr. Mz;ldp gp*
அவேனாj •ட இ45தவ_களால பாEIக N^யைலGb
ெசாGனா, அ6 மாWச சாீரமாக இ4Iக N^யா6.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அவேனாj இ45தவ_களால பாEIக N^யைலGb ெசாGன6
யா4. அதாவ6, அவ_க ெவளி=ச0ைத பாE0தா_க, தைரயிேல விh5தாEக[, ச0த0ைத
ேகYடாEக[.
Dr. Mz;ldp gp*

அ6 மYjWதாG ெசா3லBபYj இ4IJ6.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
இைத ேவற விதமாக ெசா3gகிேறG. சி0தா5த ாீதியாக,
உ_கmIேக ெதாி\W, மாVபாjக[ எGப6, இரSj விஷய_க[ ஒேர மாதிாி இ4Iக
N^யா6 இ3லாம இ4IகkW N^யா6, ஒேர இடW, ஒேர ேநரW, ஒேர மாதிாி இ4Iகா6.
அwவEக[ பாE0தாEக[ எGV ெசா3லBபYj இ4Iகிற6 ஆனா அவ_க
பாEIகைலGb நமIJ ெசா3லBபYj இ4Iகிற6. ஒ4ேவைள அ_க அவ_கmIJ
NGனால மாWச சாீரW காணBபYj இ4IகலாW. அ_க எ6kேம இ3ைல எGV நமIJ
ெசா3லBபடவி3ைல. யா4ேம அ_க இ3ைல எGV எ5த இட0திgW நமIJ
ெசா3லBபடவி3ைல. ேமgW பிaBபியE 3W அதிகார0தி3 அவ4IJ சாீரW
உSெடGV ெசா3gகிறாE. பkgைடய பதிkக[ மYjWதாG இ4Iகிற6,
இ3ைலயா? ேவV எ5த ஆதார_கmW இ3ைல.
Dr. Mz;ldp gp*

ஆமா.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
பkேலாட6 மYjWதாG இ4IJ6 அ6 மாWச சாீரமாக
இ45த6 எGVதாG பk3 நிைனIகிறாE. அதனாலதாG, இ6ல ஒ4 பிர=சைன
உSடாகிற6. நWNைடய நாGJ உSைமகளி3 ஒGV: பk3 உயிE00h5த
இேய,விG சாீர0ைத கSடதாக வி,வாசி0தாE. அ6 பிரWைமயாக இ3ைலெயGறா3,
ேவற எGனGb ெசா3ற6?
Dr. Mz;ldp gp*
ஆனா ,விேசஷ_க[ NhவதிgW உயிE0ெதh5த கிறிX6ைவ
கSடதாக வி,வாசி0த எ3லா4W இBப^தாG ேயாசி0தி4BபாEக[ எGV நGறாக
cாிகிற6, அBப^0தான. இவ_க ஒேர ஒ4 விஷய0ைததாG கவனிIக NயgகிறாEக[
மMறவEகேளாj ஒBபிjWேபா6 சிறி Jhவாக இ4BபவEகmIJ இBப^
ெவளியர_கமாக பாEIக N^வ6 சா0தியமாJமா.
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: ஆ3ைரY, நாம தி4Wப வ5த6W மMற சிGன சிGன
JhIகைள பMறி பாEIக லாW எGV நிைனIகிேறG. மMறவEகைள பMறி
ெசாGேனாேம அவEக[ எGன ஆனாEக[. அவ_கmIJ எGன நட5த6? அைத பMறி
இGbW சில நிமிட_களி3 பாEIகலாW.

****
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: ஆ3ைரY, மீSjW வ4க. நாW இBேபா6 Dr. ஆSடனி
BUவிடW ேபசிIெகாSj இ4IகிேறாW, உலக பிரசி0திெபMற சி0தா5த நா0திகராக
க4தபBjகிறவE, Dr. ேகாி ஹாபEமX, பிரசி0திெபMற கிறிXதவ சி0தா5தேமைத
மMVW வரலாMறாளE. இேய,விG உயிE0ெதhதைல Jறி0த ஆவண_கைள
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ேநE0தியாக சமEBபிBபதி3 ைகேதE5தவE. இ4வ4W நWம0தியி3 இ4IகிறாEக[.
இேய, மாி0ேதாாி3 இ456 உயிE0தாரா எGபைத பMறிதாG நாW பாE06ெகாSj
இ4IகிேறாW. அBப^யானா3, எ5த மாதிாியான சாீர0ேதாj அவE உயிE0ெதh5தாE?
அைத பMறிதாG இBேபா6 பாE06ெகாSj இ4IகிேறாW. சீஷEக[ எGன
பாE0தாEக[? பkைல Jாி0…j பாE0ேதாW. இGbW ேப64 இ4IகாE, யாIேகாc
இ4IகாE, ேதாமா இ4IகாE, Xதிாீக[ இ4Iகா_க. இBப ெசாGன மMறவEகைள
பMறி\W பாEIகˆW. எ_கி456 ேநேனக ஆரWபிIக வி4Wcறீ_க?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, அவE ம0ேத\வி3 Xதிாீக[ இேய,ைவ ெதாYடதாக
ெசா3லBபYடைத ெசா3aயி4IகிறாE, ேயாவானி3 மாியா[ மYjW இேய,ைவ ெதாட
NMபjகிறாE. ேதாமா இவE கிYட0தYட ெராWப ெந4Iகமாக இ4Bபதாக
ெசா3லBபjகிறாE, இIேனஷியX இBப^யாக ெசா3gகிறாE. அேத ேக[விைய
நாbW ேகYIகிேறG: சீஷEக[ மன மிரWைம எGபதMJ சிற5த உதாரனமானவEகளா
அல36 உSைமயாகேவ இேய,ைவ ேபால இ45த ஒ4வைர அவEக[ த0ƒபமாக
ெதாYடாEகளா? இ_க மVப^\W மன பிரWைம எGற ஒGV வ4கிற6.
Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இவ_க த0ƒபமாக பாE0ததாக ெசா3லBபjகிற •Yடமாக
இ4IகிறாEக[, ெமா0தமாக பாE0தா3 ெராWப JைறவானவEக[.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
காலW சமய_கmIJ உYபY^4IJW ஒ4வைர ெபா6வாக
எ0தைன Nைற ெதாடேவS^ இ4IJW?
Dr. Mz;ldp gp*
Dr. Nfhp N`gh;kh];

ெராWப தடைவக[ ேதைவயி3ைல.
ஒ4 Nைற ேபா6W, இ3ைலயா?

Dr. Mz;ldp gp*
ஓ, ேபா6W. ஆனா இைத பாEIJWேபா6, உயிE0ெதh5த
இேய,ைவ பாE0ததாக ெசா3லBபY^4Iகிற எ3லா4W ெராWப Jைறவான
எSணிIைகயினE நாம ெசாGன6 ேபால இவ_க உSைமயாகேவ அ_க ஏேதாெவா4
உ4வ0ைத பாE0தாEகளா இ3ைலயா எGபைத ெதாி56ெகா[mWப^ வி4WcகிேறாW.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அவசியமி3ைலேய.
Dr. Mz;ldp gp*

நி=சயமா, அBப, யா4W இேய,ைவ ெதாYj பாE0தி4Iக
ஓ, இ3ல.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
நா உ_கள ெதாடலGனாgW நீ_க இ5த அைறயி3 இ4Bப6
உSைமதாG இ3ைலயா.
Dr. Mz;ldp gp*

ஆ, ஆமா.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
அBப, Xதிாீக[ இேய,ைவ ெதாYடாEக[ எGV ெசா3கிேறாW;
மாியா[ இேய,ைவ ெதாYடா[, ,விேசஷ_களி3 ேதாமாவிMJW இேய,ைவ
ெதாjவதMகான ச5தEBப_க[ கிைடகிற6 எGV பாEIகிேறாW. ேமgW பkabைடய
பதிkகளி3 •ட, அதாவ6, பிaBபியE ௩W அதிகாரW. இேய, சாீர0தி3 கானபBYடாE
எGV பk3 நிைன0தாE, அ6 பkabைடய மனமாMற0திMJ உதவிய6. எGைன
ெபா40தவைரIJW, உ_கmIJ, இரSj விதமான தjமாMற_க[ இ456Yேட
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இ4IJ6. சீஷEகைள ெபாV0தவைர, நீ_க அைத மனபிரWைம எGகிறீEக[ ஏGனா
அவ_க எைதேயா பாE0ததாக நWபினாEக[. ெகGY ெசா3கிறாE ேஹபEமசிG
உSைமக[ சாிதாG ஆனா நா அைத மனபிரWைம எGV நிைனIகிேறG. இGbW
சீஷEகmIJ மன பிரWைம உSடான6 எGV நிைனIகிறீEகளா?
Dr. Mz;ldp gp*
அ6 எ6 ெபா40தமாக இ4IJGb எனIJ ெதாியல. எGைன
ெபாV0தவைர சிIகலாக இ4Iகா6 எGனெவGறா3 உSைமயாகேவ அ_க ஏதாவ6
ேதாGறினதா, அ3ல6 அ6 ெவVW பிரைமயா, அ3ல6 அைத தாிசனW எGகிறீEகளா
மன பிரைம எGகிறீEகளா எ6வானாgW சாி. எனIJ cாியாத ஒேர காாியW அ_க
ஏதாவ6 ேதாGறியி4Iக வாiBc இ4Iகிறதா. உSைமயா அதMகான ஆதார_க[
ெபலகீனமானைவக[ எGV நாG நிைனIகிேறG.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
பkgW மMறவEகmW த_கmIJ உSடான அbபவ_களி3
உயிE0ெதh5த இேய,ைவ தாிசி0ததாக வி,வாசி0தனE எGV சீஷEகேள
ெசா3aயி4IகிறாE. சாியா?
Dr. Mz;ldp gp*

ஆமா.

Dr. Nfhp N`gh;kh];
ேமgW காaயான க3லைற\W நWம0தியி3 இ4Iகிற6.
அBப^Gனா மாWச சாீர0தி3 ஏேதா நட5தி4IகˆW. சில பJதிக[ மYjWதாG
அவEக[ இேய,ைவ ெதாYடதாக •Vகிற6. இ6 எ3லாேம மாWச சாீர0திG
இைடபாYைட Jறி06 •Vகிற6. அவ_கmIJ இவைர ெதஇE\W. €GV
வ4ட_களாக அவேராj •ட இ45தவEக[. அவE அவEகmைடய ெந4_கிய நSபE.
சில இட_களி3 அவE இவEகmைடய உறவினராக இ4IகிறாE, அவEகmைடய
சேகாதரE. அவEகmைடய JமாரG. இ6IJ ேமல ேவற எGன ேவˆW? இGbW மன
பிரWைமைய NGைவIக வி4WcகிறீEகளா, உSைமயா?
Dr. Mz;ldp gp*
அ6மYjமி3ல அவ_க எ3லா4W, உதாரணமாக,
அவ4யிE0ேதh5த கிறிX6 எGV ெதாியாம3 சிலE அவேராj •ட ெநj5zரW நட56
ேபாயி4Iகா_க.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அ6 ந3ல பாiGY நா உ_கள பாE06 பதிைன56
வ4ட_களா=, இ45தாgW ேநMV ேஹாYட3ல உ_கள பாE0த6W அைடயாளW
ெதாிŠ,கிYேடG. ஆனா சில மாMற_க[ இ4IJ6 எGகிYட\W இ5த பதிைன56
வ4ட_களி3 சில மாMற_க[ ஏMபYj இ4IJ6. அதாவ6, ஒ4 சில எளிைமயான,
ெவளிBபைடயான மாMற_க[ உயிE0ெதh5த சாீர0தி3 இ45தா3 – நி=சயW இ4IJW
எGV நிைனIகிேறG – அ6 மYjW ேபா6மானதாJW. யாைரயாவ6 ெராWப நா[
கழி06 பாEIJWேபா6 எGன ெசா3ேவாW எGV நிைனவி4Iகிறதா, “நீ_க
அwனகதாG? அதனாலதாG பk3 இBப^ ெசா3aயி4Bபா4Gb நிைனIகிறG,
“ஆவிIJாிய சாீரW.” அ6 உSைமயான சாீரW தாG, அ6 கால_க[ சமய_கmIJ
உYபYட6W ெதாட •^ய6மாக இ45தி4IJW. ஆனாgW சில மாMற_களி4IJW.
அதனால அவE ெகாŠசW வி0தியாசமாக இ45தாE எGV ெசா3லBபjW பJதிகmIJ
ெபா40தமாக இ4IJW என நWcகிேறG.
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Dr. ஜாG அGெகEெபEI: நா ஒGb ெசா3லYjமா, இGெனா4 உSைமயான
சWபவW ,வாரXயமான6 எGனெதாி\மா இைற நWபிIைகயMறவE •டேவ இ4Bப6,
இேய,விG ெசா5த வா<ைகயி3 அவைர நWபாத ஒ4வE இ45தாE, அவ4ைடய
சேகாதரG, ஒ4Nைற இேய, எ4சேலமிMJ ேபாi அ_க ெகா3லBபடேவSjW எGV
ெராWப ஆEவமாக இ45தவE, ெகா‹ரமாக ெகா3லBபடbGb நிைன0தாE. திxெரGV
இவE எ4சேலமிG சைபIJ தைலவராக மாறினாE. இBப, இேய, இ5த Œமியி3 இ45த
கால0தி3 அவைர நWபாம3 இ45தவE இவE. இ5த யாIேகாcIJ எGன நட5த6,
ேடானி?
Dr. Mz;ldp gp*
எனIJ ெதாியா6? நா எ6Iகாக ெதாிŠ,IகbGb
நிைனIகிறீ_க? ேததி ெதாியாத கால0தி3 எ4சேலமி3 எGன நட5தி4IJW எGV
ெதாி56ெகா[ள ேவS^ய அவசியW எGன?
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: இ6 எBப^ இ4IJ ெதாி\மா நீதிமGற0திMJ[ ெசGV
ேஹபEமச பாE06 ேகYகிறீ_க, “உ_க ப06 சாYசிகளாi தவிர, உ_ககிYட ேவV
ஒGVமி3ைலயா, ேஹபEமX!
Dr. Mz;ldp gp*
ஓ, இ3ைல. அவEகிYட நிைறய இ4IJGb நிைனIகிேறG. அ_க
நட5தைத பாE0ேதாW எGV ெசா3gகிற இவEகைள தவிர ேவற சாYசிகைள\W
வ=சி4IகிறாE உSைமயா எGன நட566Gb ெசா3 ஆவரால N^\Gb
நிைனIகிறG. உயிE0ெதh5தவைர கSடவEகளி3 ேதாமாவிG சாYசி ெநகிழ ைவIJW
ஒGறாக இ4Iகிற6.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

அவர உ_கmIJ பி^IJW, சாியா.

Dr. Mz;ldp gp*
ஆமா, பி^IJW, ஏGனா அவG நWபிIைக இ3லாதவEக[ ெசi\W
ேவைலைய எ5தவித தயIகNW இ3லாம எ3லா4IJW ெபா456W விதமாக
ெசய3பjவைத பாEIகிேறG.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ேயாவாG எGன ெசா3ல வEறா4Gb எனIJ cாி\6,
உயிE0ெதhதைல நி4பிIJW ஆதார_கmIJ இைத\W அவE ேம4ேகMறிட
ைவIகிறாE. இ_க ஒ4 •Yட ெபSக[ இ4Iகா_க. தனியாக இ4IJW ெபSˆW
இ4Iகிறா[, மகதேலனா மாியா[. ஒ4 Jhவான ஆSக[ இ4Iகா_க, தனியான ஒ4
ஆˆW இ4IகிறாE, யாIேகாc, அைத 1 ெகாாி5தியE 15:7ல பாEIகிேறாW பk3
யாIேகாைப Jறி06 சாYசிெகாjIகிறாE. இBப யாIேகாc இேய,ைவ நWபாதவE
கிைடயா6. இேய,ைவ கSடதாக அவ4W வி,வாசிIகிறாE. அj06 பk3 இ4IகிறாE.
அேதாj •ட காaயான க3லைற\W இ4Iகிற6.

ஒ4 அjIJIJ ேமல இGெனாGb அ6IJ ேமல இGெனாSˆGb நிைறயா
இ4IJ6. அதனாலதாG கிறிXதவEக[ நிைறய ஆதார_கள இ4IகிறெதGV
ைதாியமாக ெசா3gகிறாEக[ என நிைனIகிேறG. அBப^ ெசா3•Yj இ4IJWேபா6
இைற நWபிIைகயி3லாதவEக[ ேகYBபா_க, “சாி, இ6IJ எGன ெசா3றீ_க? அBப
நீ_க, “அBப பk3 எGன ெசா3றா4? யாIேகாc எGன ெசா3றா4 எGvEக[.
ஆதார_க[ பல ேகாண_களி3 இ456 ெவளிபjவதாக இ4Iகிற6. உ_கmIJ
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ெதாி\மா, ஒ4 வரலாMறாளராக, வரலாMV வ3gநEக[ இைததாG ெசiகிறாEக[.
வரலாMV நிcண4IJ பல ேகாண_களி3 ஆதார_க[ ேதைவபjகிற6.
எதிராளிகளிடமி456, வி,வாசிகளிடமி456, எதிாிகளாக இ45த இரSj இைற
நWபிIைக இ3லாதவEக[ இ4IகிறாEக[. •தEக[ காaயான க3லைறைய
எMVெகாSடவEகலாக இ4Iகா_க. ந3ல சாYசியாக க4தபடாத ெபSக[ இேய,
க3லைறIJ[ ,Mறி ைவIகBபYடைத\W பிறJ அவE அ_J இ3ைல எGபைத\W
பாE0தாEக[. அதாவ6, இ6ேபாGற நிைறய பதிkக[ இ4Iகிற6, அதனாலதா
கிறிXதவEக[ கிறிXதவEகளாக இ4IகிறாEக[, ஏGனா கிறிXதவ வி,வாச0திG
திறkேகா3 ஆதாரW இ6தாேன.
Dr. Mz;ldp gp*
நா ஏMகனேவ ெசாGன விஷய0ைத கவனி06 பாEIகலாGb
நிைனIகிேறG உ_கmைடய N5ைதய நWபிIைக எGனவாக இ45தேதா அதG
அ^Bபைடயி3 நீ_க[ இதMJ பிரதி\0தரW ெகாjIJW விதW இ4IJW எGேறG.
உ_கmைடய N5ைதய நWபிIைக •தEகளிG நWபிIைகைய ேபால இ45தா3,
ேமலசியா வ4வாE எGVW ேமாேசயிG கMபைனகளிG பாரWபாிய0ைத ேசE5ததாக
இ45தா3, இ5த காாிய_க[ எ3லாW உ_கmIJ யதாE0தமாக ேதாGVW எGV
ெசா3வதMJ பல காரண_க[ இ4IகலாW.
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: இ45தாgW இவE ேதவbைடய JமாரG எGV ெசா3வ6
சில4IJ ஏMVெகா[ள N^யாத காாியமாக கானபBjகிற6. சாி, ெகGY தன6
c0தக0தி3 ெசா3gகிறாE பk3 cதிய ஏMபாY^3 எ5த இட0திgW இேய,ைவ ேதவG
எGV ெசா3லவி3ைலயாW. ேஹபEம,IJ சவாளிjகிேறG. இ5த விமEசகE
ெசா3கிறாE, அதாவ6, “இேய,ைவ ேதவG எGV ெசா3gகிற இட0ைத காYj_க[..”
இேய, தWைம ேதவbைடய JமாரG எGV ெசா3ajW ஐ56 நிைலயான பதிkகைள
ெகாS^4IகிறீEக[ இ3ைலயா, மbஷ JமாரG எGV ெசா3gW ஐ56 நிைலகள
உ[ள6. அைத பMறி நீ_க ெசா3ல வி4Wcறீ_களா?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
இரSj ேப4ேம ெசா3ல N^\W. பk3 இேய, ேதவbைடய
JமாரG எGV வி,வாசி0தாE எGபதMJ ெதளிவான ஆதார_க[ இ4Iகிற6. ஆனா3
பkabைடய நாYகmIJ NGபாகேவ சில பதிேகா3 இ4Iகிற6. இGைறIJ
மிகBெபாிய ேக[வி எGனெவGறா3 ேமசியா எGபைத Jறி0த6 இேய,விG
தனிபBYட க406 எGனவாக இ45த6, அ3ல6 இGைறIJ ேமMக0திய நாjகளி3
ெசா3வ6 ேபால, அவE தWைம யாE எGV நிைன0தாE? விமEசகEக[
எGனெசiகிறாEக[ எGறா3, பkaG நி4ப_கைள ேபால ,விேசஷ_களி3
அவEகmIJ ஆEவW இ3ைல, அைத பலNைற ெசா3aயி4IகிேறாW. பkaG
ஆதாEணIள தாG சிற5த6, ஆனா3 சில இIகYடான காாியாi5கmIJ
,விெசஷ_களிளிG பIக_களி3 இ456தாG பதி3கைள ேதjகிறாEக[. அ5த மாதிாி
பல பJதிகளி3, இேய, தWைம ேதவbைடய JமாரG எGVW மbஷ JமாரG எGVW
ெசா3aயி4Bபைத பாEIக N^\W. ஒேர ஒ4 காாிய0ைத JறிBபிYj ெசா3ல
வி4WcகிேறG, “மbஷ JமாரG” இ6தாG இேய, தமIJ ெகாj06ெகாSட
பYடBெபயE, அவE அBப^ ெசாGனைத தானிேயளி3 இ456
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எj06ெகாS^4IகிறாE தானிேய3 7:13-14 அவE தானிேய3 7:13-14ஐ இ_J ,Y^
காYjகிறாE பிரதான ஆசாாியE NGபாக நிMJW இரSj Nைற\W இைத ெசாGனாE.
சாி, இGெனா4 உதாரணW. அவE மாிபதMJ ஒ4 காரணW இ4IகˆW. ேராமEக[
ெசiத காாிய0ைத எதMகாக அவEக[ ெசiதாEக[? •தEக[ ஏG ேராமEக[ இைத
ெசiய ேவSjW எGV வி4WபினாEக[? மாMJ 14:61-64 பிரதான ஆசாாியE
ேகYIகிறாE, “நீE கிறிX6வா, உGனதமான ேதவbைடய Jமாரனா? இைத, கவனி_க,
இ5த ேக[வி, “நீE ேதவbைடய Jமாரனா?” அதMJ இேய, கிேரIக0தி3 ெசா3கிறாE,
ஈேகா ஈமீ. அவE ெசாGன Nத3 வாE0ைத, நாG அவEதாG. இரSடாவ6,
ேதவbைடய Jமாரனா எGற ேக[விைய மbஷ JமாரG எGற பதிaனா3 N^0தாE.
அவE ெசாGனாE, “இ6Nத3 மbஷJமாரG ேமக_க[ மீ6 வ4கிறைத காSvEக[
அவE உ_கைள நியாய5தீEBபாE எGV •றினாE.”
இBப, பிரதான ஆசாாியG எGன ெசா3aயி4IகˆW, “ஆ, இ3ல. நீ உGைன மbஷ
JமாரGb ெசா3ேற. நீ ேதவbைடய Jமா ரனாGbதா நா ேகYேடG...” இ3ல.
இேய, தWைம மbஷ JமாரG எGV ெசாGனைத அவG ேகYடாG அ6 அவ4ைடய
ெதiவ06வ0ைத JறிIகிற6 எGபைத உணE56ெகாSடாG. அ6 மYjமி3ைல, அ5த
பJதி, “ேமக_க[ மீ6 வ4கிறாE, “ இ5த வாE0ைதக[ ேவதாகம0தி3 பல Nைற
ெசா3லBபYj இ4Iகிற6 அ6 எBேபா6W ேதவைன மYjWதாG JறிIகிற6. அதனால
இேய, ெசா3கிறாE, “ஆW, நாG அவEதாG, ேதவbைடய JமாரGதாG. அவE
ெசா3கிறாE, “நாG மbஷ JமாரG. நாG நியாய5தீEIக வ4ேவG. அ5த சமய0தி3
பிரதாக ஆசாாியG ெசா3gகிேறG, “இதMJW ேம3 நமIJ எGன ேவS^யதாக
இ4Iகிற6. நீ_க எ3லா4W ேகYxEகேள. இவG ேதவ zஷணW ெசா3gகிறாG. ேசா,
இ6kW ஒ4 உதாரணWதாG.
நிைறய ேமைதக[ ெசா3aயி4BபாEக[, ம0ேத\ ’Iகாவி3 உ[ள பJதிக[
மாMJவி3 ெசா3லBபடவி3ைல எGபாEக[. அைத பMறி நீ_க[ பாEIக ேவSjW,
எ3லாW ,விேசஷ_களி3 தாG இ4Iகிற6. அ5த பJதிகளி3 ஒGறி3தாG, ம0ேத\
11:27 அ6 ’IகாவிgW ெசா3லBபYj இ4Iகிற6 (’Iகா 1௦:22) இேய,
ெசா3கிறாE, “பிதாைவ தவிர Jமாரைன ஒ4வbW அறியாG JமாரG எவbIJ தWைம
ெவளிபj0த சி0தமாயி4Iகிறாேரா அவைன0தவிர ேவெறா4வbW பிதாைவ
அறியாG.” மாMJ13:32, அவE தWைம மbஷ JமாரG எGகிறாE. விமEசகEக[ இைத
விளIJவதMJ க^னமாக உணEவதMJ காரணW, எGனெவGறா3, வரலாMறாளEக[
இைத தWைம ேமWபj0தி •VகிGற •MVகளாக க46கிGறனE. இேய, ெசா3கிறாE,
“அ5த நாைள\W நாழிைகைய\W பிதா ஒ4வE தவிர JமாரG உYபட ேவெறா4வ4W
அறியாEக[.
சாி, ஒ4ேவைள நீE உWைம மbஷ JமாரG எGV ெசாGனா3, பிறJ ஏG சில
காாிய_க[ எனIJ ெதாியா6 எGV ெசா3லˆW? அ6 வியE0தமானதாக இ4Iகிற6 .
ஒ4 பிாிY^• இைறயியலாளE ெசாGனாE, “இேய, தWைம மbஷ JமாரG எGV
ெசாGனாE எGபைத நிƒபிIக சைப Nயgமானா3, அவE அைத மYjW தாG
ெசா3aIெகாSj இ4BபாE. அவ4ைடய வ4ைகயிG காலW அவ4IJ ெதாியா6
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எGV நீ_கேள ெசா3a பிர=சைனைய உSடாIக ேவSடாW.” இ5த பJதியி3 அவE
தWைம மbஷ JமாரG எGV ெசா3gகிறாE.
இேய, தWNைடய ெதiவ06வ0ைத Jறி06 நிைன0த சில காாிய_கைள இ_ேக
பாEIகிேறாW. பk3 இேய,விG ெதiவ06வ0ைத ெதளிவாக •றியி4IகிறாE. சில
இட_களி3 அவைர ேதவG எGV ெசா3gகிறாE ேமgW அவ4Jெசா[ளBபjW
தைலBcக[ கE0தE மMVW கிறிX6. 6ாிதமாக ெசா3ல வி4WcகிேறG, கE0தE, இைத
ெமாழிெபயEBபிGப^ பாEIJWேபா6, பைழய ஏMபாY^G கிேரIக ெமாழிெபயEBபி3,
கE0தE எGப6 எேஹாவாவிMJ ெசா3லBபYj இ4Iகிற6. அBப பk3, இைத எj06
ெசா3gWேபா6, அைத அவE ெதாி5தி4Iக ேவSjW அதனாலதாG இேய,ைவ
கE0தE எGV ெதாடE56 ெசா3•Yேட இ4IகாE.
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: நWமகிYட நிைறய ேநரமி3ைல. இைத ,4Iகமாக
ெசா3g_க அj0த பJதியி3 ேடானியிடW ேபச வி4WcகிேறாW இ6 எ3லாவMைற\W
Jறி06 நீ_க எGன நிைனIகிறீ_கGb ெசா3ல ேபாறீ_க. ஒ4 நா0திக4IJ இ5த
ஆதார_க[ ேபா6மானதாக இ4IJமா? சாியா? இBப இ5த காாிய_கைள பாE06
N^IகலாW, சாியா, ேதவbைடய JமாரG, மbஷ JமாரG” அBப^யி45தா3, அj06
உயிE0ெதhத3 இ4Iகிற6, இ6 இரSைட\W ஒGறாக இைணIக N^\மா, அைத
பMறி ெசா3g_க?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, ேகm_க. இேய, தWைம ேதவbைடய JமாரG எGV
ெசா3gகிற சில வசன_கைள விமEசகEக[ •ட ஏMVெகா[mகிறாEக[ என
நிைனIகிேறG. அவE தWைம மbஷ JமாரG எGV ெசாgகிற சில JறிBபிYட
வசன_க[ இ4Iகிற6. பk3தாG Nத3 சாYசி, அவE இேய,ைவ ேதவ JமாரG
எGகிறாE, அவைர கE0தE எGV ெசா3gகிறாE, அவைர கிறிX6 எGV
ெசா3gகிறாE. ெசா3லBேபானா3, ேராமE 1- ெமாGV நாGJ வசன_களி3
உயிE0ெதhத3 எ3லாவMைற\W நிƒபிIகிற6 எGV பk3 ெசா3gகிறாE. அைததாG
நீ_க சில நிமிட_கmIJ NGனால ெசாGனீ_க. ஆமா, cதிய ஏMபாY^3
உயிE0ெதhத3 எGப6 இேய, தWைம Jறி06 நிைன0த6 சாிதாG எGV இேய,
N0திைரயிjவதMJ ஒBபாக இ4Iகிற6. இ_க, அதாவ6, எ_கேளாட 1985G
விவாத0தி3, ேடானி ஒGV ெசாGனாE இேய, மரண0தி3 இ456 உயிE0தி45தா,
அவE ஆபிரகாமிG ேதவbW ஈசாIJ இXரேவaG ேதவனாக இ4IகிறாE எGபதMJ
சிற5த உதாரணமாக இ4IJW எGV ெசாGனாE. இ6 மிக ெந4Iகமான ஒ4 வாIகியW
எGV நிைனIகிேறG. நி=…=யமா, அவ4IJ உயிE0ெதhதa3 நWபிIைக இ3ைல,
ஆனா எGன ெசா3ேறGனா, உயிE0ெதhத3 சWபவி0தி45தா3, இேய, ேதவbைடய
JமாரG ஒேர ேதவG எSY=V ஜன_க[ நWcவதMJ இ5த ஒ4 காரணW மYjW
ேபா6ேம, அ5த கSேணாYடW, ேதவG மYjWதாG மாி0ேதாைர எhBப N^\W அவE
இ5த நபைர எhBபியி4IகிறாE, அவE சாதாரணமான ஒ4வE இ3ைல. அவE தWைம
Jறி06 ெசாGன அைன06W ச0தியW தாG.
Dr. ஜாG அGெகEெபEI: ஆ3ைரY, இGைறIJ நாW இ5த பJதிேயாj நிைறk
ெசiகிேறாW மீதN[ளைவகைள அj0த பJதியி3 பாEIக இ4IகிேறாW. ஒ4 இைற
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நWபிIைக இ3லாதவE எ5த காாிய0ைத கவனிIக வி4WcகிறாE எGபைத பாEIக
இ4IகிேறாW, ேவVவிதமாக ெசாGனா3 இ5த ஆதார_க[ எைத ேநாIகி
ெச3கிGறனE, எ_J நட06கிற6, நீ_க இேய,ைவ வி,வாசிIJWப^ ெசiகிறதா?
ஆ3ைரY? அj0த பJதியி3 இைத பMறிதாG ேபசிட இ4IகிேறாW.
எ_கmைடய ெதாைலIகாYசி நிக<சிகைள காண
இலவச ஜாG அGெகEெபEI நிக<=சி ஆBைப பதிவிறIகW ெசiதிj_க[.
இேய, கிறிX6ைவ ஏMVெகா[வதMகான ெஜபW @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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