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PTJ2-2-TA 

 

புதிய ஏற்பாட்டை நாம் நம்பலாமா? நிகழ்ச்சி 2 

அறிவிப்பாளர்: 13 ஆண்டுகளாக லீ ஸ்டிராபபல் சிகாககா ட்ரிபியூன் 

மற்றும் பவளிப்படையான நாத்திகவாதிகளின் சட்ை ஆசிரியரானார். 

அவருடைய மடனவியின் மாற்றத்டத கிறிஸ்தவத்டத நிரூபிக்க 

இரண்டு வருைகால விசாரடையில் அவடர அனுப்பினார். ஆனால் 

அந்த ஆதாரம் அவடர ஒரு கிரிஸ்துவர் ஆக வழிநைத்தியது. 

அவருடைய புத்தகமாகிய த ககஸ் ஃபார் கிறிஸ்ட்டில் சான்றுகடளப் 

பற்றி அவர் எழுதினார்.  

ஆனால் சமீபத்தில் புதிய விளக்கங்கள் இகயசு 

உயிர்த்பதழுப்பப்படுவடத மறுக்கின்றன என்று கூறிவந்தன. லீ இந்த 

புதிய ககாட்பாடுகளுக்கான ஆதாரங்கடள ஆராயத் பதாைங்கினார், 

இன்று அவர் கண்டுபிடித்தடத நீங்கள் ககட்பரீ்கள்.  

ஜான் ஆன்கர்பபர்க் க ாவின் இந்த சிறப்பு பதிப்புக்காக எங்ககளாடு  

இடையுங்கள்.  

***** 

ஆன்கர்பெர்க்: நீங்கள் இன்டறய நிகழ்ச்சிடய விரும்புவரீ்கள். என் 

விருந்தினர் லீ ஸ்ட்கராபல். அவரின் சிறந்த புத்தகங்கள், "த ககஸ் 
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ஃபார் கிடறஸ்ட்”, " தி ககஸ் ஃபார் ஃபபய்த்”, " த ககஸ் ஃபார் தி ரியல் 

ஜசீஸ்”,  "த ககஸ் ஃபார் தி கிரிகயட்ைர்" ஆகியவற்றின் விருது பபற்ற 

எழுத்தாளர் ஆவார். இந்த புத்தகங்கள், எல்லாம், உலபகங்கிலும் 

உள்ளன, அடவகள் லீயின் பசாந்த கதைலின் விடளவாக 

வந்தடவகள். அவர் 13 ஆண்டுகளாக சிகாககா ட்ரிப்யூனின் சட்ை 

ஆசிரியராக இருந்தார், அவர் ஒரு சந்கதகவாதி ஆவார், அவர் ஒரு 

நாத்திகர் ஆவார். ஆனால் இகயசுடவப்பற்றி இரண்டு வருை 

காலத்திற்கு சாட்சிகடள விசாரித்தகபாது இகயசு மரித்கதாரிலிருந்து 

உயிர்த்பதழுந்தார் என்படத உறுதியாக நம்பினார்; அவர் உண்டமயில் 

கைவுள் என்று உரிடம ககாரினார். அவர் அடதக் "த ககஸ் ஃபார் 

கிடறஸ்ட்"  என்ற  புத்தகத்தில் எழுதினார்.  ஆர்வத்துைன் இந்த 

புத்தகங்கடள கநாக்கி எல்கலாரும் ஈர்க்கப்படுகின்றனர்,  அவர் இன்று 

எங்கள் விருந்தினர்.  

ஆனால் இன்று நாம் இகயசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்பதழுதடலயும்  

கிறிஸ்துவின் கூற்றுக்கடளயும் மற்பறாரு ககாைத்திலிருந்து  

பார்க்கப்கபாகிகறாம். இகயசுடவப் பற்றியும் அப்கபாஸ்தலர்கடளப் 

பற்றியும்  புதிய புராதன புத்தகங்கடளக்  கண்டு பிடித்திருப்பதாகவும் ,  

இகயசுடவப் பற்றிய ஒரு தீவிரமான புதிய கண்கைாட்ைத்டதயும் 

அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள்.  இன்று பிரபலமான புத்தகங்கள் 

நமக்கு கிடைத்துள்ளன. கவறு வார்த்டதகளில் கூறுவதானால், இது  

ஒகர கநரத்தில் பரவுகின்ற ஒரு மாற்று பார்டவ.  எனகவ அவர்கள் 
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பசால்கிறார்கள, நீங்கள் இடதத் கதர்வு பசய்யலாம் என்று. நீங்கள் 

கண்ைறிந்தடதப் பற்றி சிறிது கபசுங்கள், நீங்கள் இடதப் பற்றி 

இன்னும் ஆராய்ச்சி பசய்யுங்கள் என்று விவாதித்தனர்.  

ஸ்டிராபெல்: ஆமாம். இந்த சுவிகச ங்கள், இந்த மாற்று 

சுவிகச ங்கள், டபபிளில் உள்ள நான்கு சுவிகச ங்களுக்கு சமமாக 

உள்ளன என்று கூறி வந்த அறிஞர்கள் பற்றி கமலும் கமலும் வாசிக்க 

ஆரம்பித்கதன், இன்னும் அவர்கள் இகயசுவின் மிக வித்தியாசமான 

தத்தூரூபம் ஒன்டற முன்டவக்கிறார்கள். சரி, நான் அடத சரிபார்த்து 

அடத உண்டமயா என்று கண்டுபிடிக்க கவண்டும் என்கறன். இகயசு 

கருத்தரங்கில், இந்த தீவிர இைதுசாரி அறிஞர்கள் "த  ஃப்டவவ் 

காஸ்பல்ஸ்"  என்ற புத்தகம் ஒன்டற உருவாக்கினர். அடவகள் 

மத்கதயு, மாற்கு, லூக்கா, கயாவான் மற்றும் தாமஸ் ஆகிகயாரும் 

அைங்குவர்.  அதாவது, இடத  பிற சுவிகச ங்களுக்கு சமம் என்று 

நீங்கள் பசால்கிறரீ்களா? சரி, அது ஒரு பபரிய சவால், எனகவ நான் 

கண்டுபிடிக்க கவண்டும், இந்த வி யத்திற்கு எந்த வரலாற்று 

ஆதாரங்கள் உள்ளன? என்கறன். 

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம். உங்கள் புத்தகத்தில் இந்த ஐந்தாவது 

புத்தகத்டதப் பற்றி நீங்கள் டவத்திருக்கும் விமர்சனத்டத நான் 

விரும்புகிகறன். ஸ்டீவன் எல். கைவிஸ், பஜகனாஸ்டிக் 

சுவிகச ங்கடளப் பற்றி வழக்கமாக எழுதிய ஒரு சமய கபராசிரியர் 

ஆவார். "1900 ஆண்டுகளாக புதிய ஏற்பாட்டின் நியதி நூல்கள் நாசகரத்  
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ஊடரச்கசர்ந்த இகயசுடவப் பற்றிய வரலாற்றின் நம்பத்தகுந்த 

அறிவின் ஆதாரங்களாக இருந்தன. . "அது உண்டமதான். ஆனால் 

அவர் 1945-ல் "இந்த சூழ்நிடல மாறியது" என்றார். எது மாறியது?  

தாமஸ். சரி,  மற்பறாரு பசய்திடய பசால்லுங்கள், “த காஸ்பல் ஆப் 

ஆன்ட்ரூ சல்லிவன்" என்ற புத்தகத்தின் பின்னைிடய என்னிைம் 

கூறுங்கள், "இங்கக ஒரு மிக முக்கியமான வரலாறு  உள்ளது, கைந்த 

30 ஆண்டுகளில் நாம் உண்டமயான சுவிகச ங்கடள 

கண்டுபிடித்திருக்கிகறாம், நூற்றுக்கைக்கானடவ உத்திகயாகபூர்வ 

சுவிகச ங்கள் அல்ல, ஆனால் அடவ ஆரம்பகால சடபகளில் 

கலந்துடரயாைலின் ஒரு பாகமாக இருந்தன. "நீங்கள் பசால்வடதப் 

கபால, அவர்கள் பசால்வடத, நாக் ஹம்மாடியில் நாங்கள் கண்கைாம், 

இது ஒரு ஞானநூல் நூலகம். இந்த சில புத்தகங்களில் ஒன்று தாமஸ் 

சுவிகச ம். இகயசு மற்றும் அப்கபாஸ்தலர்களின் காலத்டத 

வடரபகாண்ைது.  இகயசு கருத்தரங்கு கபாலகவ, இது 50 AD, இது 

கவறு சில சுவிகச ங்களுக்கு முன்பாக காலம் குறிக்கப்பட்ைது. இந்த 

பிற சுவிகச ங்களில் சிலவற்றின் கததிடய திரிப்பதன் மூலம் 

அடவகடள இங்கக சட்ைபூர்வமாக அடழக்கிறார்கள். அவர்கள் 

இகயசுடவ கவறு விதமாகக் கருதுகிறார்கள் என்று பசால்கிறார்கள். 

எப்படி மாறுபடுகிறது? பபரிய மாறுபாடு.  நீங்கள் பாரம்பரிய 

பார்டவடய ஏற்றுக்பகாள்கிறதுகபால இந்த மாற்று பார்டவடயயும் 

ஏற்றுக் பகாள்ளுங்கள் என்று பசால்கிறார்கள். சரி. ஆரம்பிக்கலாம். 
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ஊைகங்களில் காட்ைப்படும் கருத்துக்களில் ஒன்டறப் பார்ப்கபாம், 

தற்கபாது புத்தகம் கடைகளில் முழுவதுமாக இது இருக்கிறது. தாமஸ் 

சுவிக சத்துைன் ஆரம்பிக்கலாம். இது எங்கிருந்து வந்தது? அது 

என்ன? ஏன் இது மிகவும் அதிகம் கபசப்படுகிறது?  

ஸ்ட்ரராெல்: ஜான், இது சுவாரஸ்யமானது. நீண்ை காலத்திற்கு 

முன்னர் நான் கிழக்கு கடரகயாரத்தில் இருந்கதன், யாகரா ஒரு 

பிரதான கதவாலயத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு டகப்பிரதிடய 

பகாடுத்தார். நான் அடத திறந்த கபாது, அதில் தாமஸ் நற்பசய்தி 

நூலிலிருந்து  ஒரு பதிலளிக்கும் வாசிப்பு இருந்தது. இது சல 

கதவாலயங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கனைாவில் ஒரு தாமஸ் 

கதவாலயம் உள்ளது. எனகவ, இந்த நற்பசய்திடய கநாக்கி மக்கடள 

ஈர்க்கப்படுகிறடத பார்க்கிகறாம். ஏன்? மற்ற சுவிகச ங்களுக்கு 

முரைான ஒரு பசய்தி கிடைத்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் 

பதரியும், அது நிடறய மக்களுக்கு தப்பிக்கும் வழியாக இருக்கிறது. 

இகயசு மீட்பர் அல்ல, அவர் ஒரு பவளிப்படுத்துபவர் என்று கூறுகிறது. 

எனகவ, இந்த வழியில் நாம் இரட்சிப்படைகிகறாம். நமக்கு கிடைத்த 

உள்கதைலிி்ன் மூலம் பபறும் ஒரு வழி. நம் உள்ளுைர்வு மூலம், இந்த 

பதய்வகீ தீபத்டத கண்டுபிடிக்காம். இது ஒரு சுய கதைல். உண்டம 

என்னபவன்றால், நாம் பாவிகபளன்றும் நமக்கு மன்னிப்பு அவசியம் 

என்றும், இகயசு கிறிஸ்துவின் கிருடபயினாலும், சிலுடவயிகல  

அவர் பசய்து முடித்தடதயும் அறிக்டக பசய்வடதக் காட்டிலும் 
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நிடறய மக்களுக்கு இது ருசிகரமாக இருக்கலாம்.  எனகவ, அது சில 

வழிகளில் பபண்களுக்கு எதிரானது என்றாலும், நிடறய மக்களுக்கு 

இது சுய இன்பம்பகாடுக்கும் பசய்தி. இது. ஒரு கட்ைத்தில், இந்த 

தாமஸ் சுவிகச ம் இகயசு கபசியதாக குறிக்கும் 114 வார்த்டதகடள 

உள்ளைக்கியிருக்கிறது, அடவகளில் ஒன்று என்னபவன்றால், எந்தப் 

பபண்ணும் பரகலாகத்திற்கு தகுதியற்றவர் என்று கூறுகிறது. ஒரு 

பபண்ைாக அவள் பபறக்கூடிய ஒகர வழி ஒரு ஆண் கபாலகவ 

ஆகிவிை கவண்டும் என்கிறது. எனகவ, இது குறிப்பாக பபண்களுக்கு 

சார்பானதல்ல. இந்த ஜிகனாஸ்டிக் சுவிகச ங்கள் என பலர் 

கருதுகின்றனர்.  

தாமஸ் சுவிகச ம் மற்றும் இந்த பிற சுவிகச ங்கடளப் பற்றிய 

பிரச்சடன என்னபவன்றால் , முதலில் அடவ எக்காலத்தில் 

கததியிைப்பட்ைடவ? இப்கபாது நீங்கள் சம்பவங்கடள பநருக்கமாக 

டவத்திருந்தால், அது வரலாற்று ரீதியாக நம்பகமானதாக இருக்கும். 

எனகவ, மத்கதயு, மாற்கு, லூக்கா, கயாவான் ஆகிய சுவிகச ங்கடள 

நாம் பார்க்கும்கபாது, இந்த புத்தகங்களுக்கு ஆரம்ப கததிகள் 

இருக்கின்றன. ஆனால் தாமஸ் மற்றும் இந்த பிற சுவிகச ங்களில் 

இன்று வடர வரலாற்று ஆசிரியர்களின் முயற்சிகள் விழுந்துவிட்ைன. 

உண்டமதான், அடவகள் இரண்ைாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதில் 

கததியிட்டிருக்கின்றன. சரி, அது உண்டமயில் சம்பவம் நைந்த நீண்ை 

காலத்திற்கு பிறகு எழுதப்பட்ைது. உதாரனத்திற்கு,1865-ல் ஆபிரகாம் 
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லிங்கன் மற்றும் உள்நாட்டுப் கபாடரப் பற்றி, இன்று என் 

கருத்துக்கடள அடிப்படையாகக் பகாண்டு ஏதாவது ஒன்டற எழுதுவது 

கபான்றது, இரண்ைாவது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் உள்ள மக்கள் 

இகயசுடவப் பற்றி எழுதுகிறார்கள்.  

அது தவிர, இந்த மக்களுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் இருந்தது. அவர்கள் 

கிகரக்க ஞானிகள். அவர்கள் உயிர்த்பதழுதடலப் பற்றி உண்டமயில் 

அக்கடற காட்ைவில்டல; மரித்கதாரிலிருந்து இகயசு எழுந்திருந்தார் 

என்பதில்  அவர்கள் உண்டமயிகலகய அக்கடற காட்ைவில்டல. இந்த 

ரகசிய அறிடவ கதவன் அக்கடற உள்ளவர்களிைம் மட்டுகம 

வழங்கினார், அடதப் பபறுவதற்குப் வாஞ்டசயாய் இருந்தவர்களுக்கு 

மட்டுகம இது கிடைத்தது. ... தாமஸ்ஸின் பசய்தி  கிருடபயின் பசய்தி 

அல்ல.  டபபிளின் பசய்தி மன்னிப்புக்கும் விசுவாசத்திற்கும் அவரிைம் 

வரும் எவருக்கும் மன்னிப்பு மற்றும் நித்திய ஜவீடன அளிக்கிறது 

என்பதாகும். .தாமஸ்ஸின் பசய்தி என்னபவன்றால், உங்களுக்கு 

அறிவிருக்கிறதா? உங்களுக்கு அறிவு கிடைத்ததா? அந்த பதய்வகீ 

தீப்பபாறி திறக்க முக்கிய திறவுககால் உள்ளதா? சரி, ஒருகவடள 

நீங்கள் அடத எற்றுக்பகாண்ைால். இது என் பார்டவயில் ஒரு கிரிடய 

சார்ந்த இரட்சிப்பு ஆகும்..  

ஆன்பகர்பெர்க்: நாம் கததிகடள ஒப்பிடும் கபாது, உலகின் 

புத்திசாலிகளில் ஒருவரான வில்லியம் எஃப். ஆல்பிடரட், ஜான்ஸ் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கடலக்கழகம்.. அவர் இறப்பதற்கு முன்பு, புதிய 
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ஏற்பாட்டின் ஒவ்பவாரு புத்தகமும் ஞானஸ்நானம் பபற்ற யூதரால் 

முதல் நூற்றாண்டின் 40-களுக்கும் 80-க்கும் இடையில்,எழுதப்பட்ைது, 

என்றார், ஒருகவடள 50-75-ல் எழுதி இருக்கலாம். இகயசு 30 வயதில் 

இறந்தார், சரியா? அதன்பின் 20-35 ஆண்டுகளுக்குள் எருசகலடமச் 

சுற்றியுள்ள புத்தக நிடலயங்களில்  இந்த புத்தகங்கள் இருந்தன. 

சரியா? மக்கள் அவற்டற படிக்க முடியும். அவற்டறப் படிக்கிறவர்கள் 

இகயசுடவப் படகக்கிறவர்களும் அவடர கநசிக்கிறவர்களுமாய் 

இருந்தனர். இகயசுடவ கநசித்தவர்கள் அந்த ஆவைங்கள் முற்றிலும் 

பூரைமானது என்படத உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ளுவார்கள். இகயசுடவ 

பவறுத்த அந்த கதாழர்ககளா அகத காரியத்டத பசய்திருப்பார்கள், 

ஏபனன்றால் அந்த விசுவாசிகளின் எண்ைம், தவறு என்று நிரூபிக்க 

விரும்பினார்கள்.  

ஆங்கர்பெர்க்: சரி. கனைாவில் அகாடியா டிடவனிட்டி பள்ளியில் 

இருந்த ஒரு பபரிய அறிஞராகிய கிகரக் ஈவான்ஸ், கபட்டி 

அளித்தார்கள். உண்டம என்னபவன்றால், தாமஸ் சுவிகச ம், 175 

முதல் 200 AD வடர கததியிைப்பை கவண்டும் என்று பசான்னார். இது 

சுவிகச ங்கக்ள் 100 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் என்று கைக்கிட்டுள்ளார். 

சில காரைங்கள் இடத விளக்குகின்றன, தாமஸ்ஸில் ஆரம்ப புதிய 

ஏற்பாட்டு நிகழ்வுகடளத் தாண்டி வி யங்கள் உள்ளது.  

ஸ்ட்ரராெல்: ஆமாம், உண்டமதான். சுவாரஸ்யமான வி யங்களில் 

ஒன்று என்னபவன்றால் தாமஸ் புத்தகத்டதப் பார்த்தால் அதில் 
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கபாதுமான குறிப்புகள், பிரடமகள் மற்றும் கபாதிய வார்த்டதகடள  

எழுதியவர் புதிய ஏற்பாட்டின் பபரும்பகுதிடய நன்கு அறிந்திருப்படதக் 

காட்டுகிறது. சரி, ஆதாரங்கள் சுட்டிக்காட்டுவதுகபால், 

குடறந்தபட்சம்150 கி.பி. க்கு முன் எழுதப்பட்ை எந்த ஆவைத்திலும் 

புதிய ஏற்பாட்டின் இத்தடன நிகழ்ச்சிகள் எழுதப்பைவில்டல. கமலும், 

அவர் நல்ல எழுத்து நடைடயப் பயன்படுத்துகிறார். கவறு 

வார்த்டதகளில் பசான்னால், மாற்கு தனது சுவிகச த்தில் 

பவளிப்படையாக கபசியிருப்பார்.  அவர் ஒரு பபரிய எழுத்தாளர் 

இல்டல. மத்கதயு மற்றும் லூக்கா ஆகிகயார் தங்கள் சுவிகச ங்கடள 

எழுதும்கபாது, அந்தகால பசால்நடைடய உபகயாகித்திருப்பார். 

பிற்காலத்தில் வந்த பமருககற்றிய பசால் நடைடய கதாமாவின்  

சுவிகச த்தில் காண்கிகறாம். கூடுதலாக கயாவான் சுவிகச த்தில் 

சில ஒற்றுடமடய பண்டிதர்கள் காண்கிறார்கள். கயாவான் சுவிகச ம் 

டபபிளில் உள்ள நான்கு சுவிகச ங்களில் கடைசியாக 

எழுதப்பட்ைதாகும்.   

ஆனால், ஜான், மிகவும் சுவாரசியமான வி யங்கள் சமீபத்திய 

ஆண்டுகளில் வந்துள்ளது: தாமஸ் சுவிகச ம் மற்றும் சிரியாக் 

கதவாலயத்திற்கு இடைகயயான இடைப்பு. இங்கக  இருக்கிறது. 

சுவிகச ம் பரவ ஆரம்பித்தது. இது சிரியாவுக்கு 175 கி.பி. வடர 

வரவில்டல, அது  நான்கு சுவிகச ங்களின் வடிவங்களில் 

வரவில்டல. கை ன் என்ற பபயரில் ஒரு புதிய சுவிகச ம்  
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உருவாக்கப்பட்ைது. அவர் என்ன பசய்தார் என்றால் நான்கு 

சுவிகச ங்கடள ஒருங்கிடைத்து, ஒரு விளக்குடறடய  எழுதினார். 

அவ்வாறு பசய்தது அதன் வடிவத்டத மாற்றியதுைன் தனது பசாந்த 

பமாழியிலும்  பகாஞ்சம் வடிவத்டதயும்  மாற்றினார். அவர் நான்கு 

சுவிகச ங்களின் கலடவக்கு டையாபைஸ்ஸரான் என்று 

பபயரிைப்பட்ைது. இதுதான் சிரியாவுக்கு கிடைத்தது. இப்கபாது 

சுவாரஸ்யமான வி யம் என்னபவன்றால், தாமஸ் சுவிகச த்தில் 

டையாபைஸ்ஸரானிலிருந்து சில வடிவங்கடள நாம் காண்கிகறாம்.  

தாமஸ்டச "யூதாஸ் தாமஸ்" என்று உலகில் சிரியா சடயயில்தான் 

அடழத்தனர், அதுதான் இந்த சுவிகச த்தின் பபயராகவும் 

அடழக்கப்படுகிறது. .  

இதற்கும் ரேலாக, இது ஒரு கண்கவர் கண்டுெிடிப்பு ஆகும்; தாேஸ் 

சுவிரேஷம் 114 கருத்துக்கள் பகாண்டது. அவர்கள் 

முற்றிலும் ேரீற்றதாக ரதான்றவில்லல, பதாடர்ெற்றதாக 

காணப்ெடுகிறது. இலத பவவ்ரவறு போழிகளில்  

போழிபெயர்த்தாலும் ேரீற்றதாக ரதான்றவில்லல.  நீங்கள் 

ேரீியாக் போழியில் போழிபெயர்த்தால் ேட்டும் ேரீாக 

வருகிறது.  நீேரீியாக் போழியில் போழிபெயர்த்தால்500 குறி 

போற்கலளப் ொர்க்கிறரீ்கள்.  ரவறு வார்த்லதகளில் 

கூறுவதானால், 114 கருத்துக்கலள ஒன்றாக இலணக்கும் 500 

ேரீியாக் இலனச் போற்கள் பதலவப்ெடுகிறது. இது இந்த 114 
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வாக்கியங்கலள ேக்களின் நிலனவில் லவக்க உதவும். ேரி, 

அது உங்களுக்கு என்ன போல்கிறது? இது, ேிரிய 

கிளர்ச்ேியின் ஒரு விலளபொருளாகும், இது கிெி 175 வலர 

வலரவிலக்கணத்லத பெறாது என்று போல்கிறது. இதிலுே 

அதிகோக, அவர்கள் தங்கள் போந்த விஷயங்கலள 

தினித்துள்ளனர். அவர்கள் வியாொரத்லத விரும்ெவில்லல, 

வணிகர்கலளயும்  ெிடிக்கவில்லல. இதுவும் தாேஸ்ஸில் 

குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளலத நீங்கள் ொர்க்கிறரீ்கள். எனரவ, 

எல்லாவற்லறயும் தாண்டி, தாேஸ் 175 முதல் 200 கி.ெி. 

வலரயிலான காலத்தில் எழுதப்ெட்டது என்ற  ஒரு 

முடிவுக்கு வந்தார்கள். ேிக பநருக்கோக 200 க.ெி. யாக 

இருக்கலாம், எனரவ, வரலாற்று ரீதியாக ரெசும் ரொது, 

முதலாம் நூற்றாண்டில் ேத்ரதயு, ோற்கு, லூக்கா, ரயாவான் 

ஆகிரயார் ரநரடி ோட்ேியாக உள்ளனர்,   

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம், தாமஸ் புத்தகம் 100 ஆண்டுகளுக்கு பின்கன 

உள்ளது. ஆடகயால் இடத டதரியமாகத் தள்ளிடவக்கலாம்.  

 

ஸ்ட்ரராெல்: அது மட்டுமல்ல, ஜான், ஆனால் நீங்கள் உண்டமயான 

சுவிகச ங்கள் பண்டைய உலகில் வளர்ந்த விகிதத்டதப் பார்த்தால், 

கட்டுக்கடதகளும் பபருகின....ஆனால் ஆன்று இரண்டு 

தடலமுடறயினரின் காலப்பகுதியும் ஒரு திைமான வரலாற்டற 
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அழிக்க கபாதுமானதாக இல்டல. ஆனால் நீங்கள் ஒன்று அல்லது 

இரண்டு தடலமுடற காலத்தில் கட்டுக் கடதகடளயும் 

எதிர்பார்க்கலாம். இதுதான் தாமஸ் புத்தகமும். இது சத்தியத்டதயும் 

மீரும் கட்டுக்கடத. வரலாற்று இகயசுடவப் பற்றி அவர்கள் அதிகம் 

கவடலப்பைவில்டல. அவர்கள் ஜகனாஸ்டிசம் மற்றும் சுய கதடுதல் 

ஆகிய பசாந்த நிகழ்ச்சிடய உன்னிருத்தினர். அதனால் அது இரண்ைாம் 

நூற்றாண்டில் நீங்கள் விசித்திரமான வியாக்கியானங்கடள பார்க்க 

முடியும். ஆனால் அது பிர்க்காலத்தில் நைந்தது; அதற்கும் 

சரித்திரப்பூர்வ இகயசுவுக்கும் கநரடி உறவு இல்டல.  

ஆங்கர்பெர்க்: சரி, எல்கலாரும். இந்த வி யங்கள் 

விசித்திரமானடவ என்று  நிடனத்தால், நீங்கள் அடுத்த மூன்டறயும் 

ககட்கும்வடர காத்திருங்கள், அது கபதுருவின் சுவிகச ம், மாற்குவின் 

இரகசிய சுவிகச ம், மற்றும் மரியாளின் நற்பசய்தி ஆகும். நல்ல 

பபயர்கள், ஆனால் உண்டம என்னபவன்றால், அவர்கடளப் பற்றியும் 

அவற்றில் உள்ளவற்டற பற்றியும் நீங்கள் ககட்கும் வடர 

காத்திருங்கள். சுவிகச ங்ககளாடு இந்த ஆகமங்களும் டவக்கப்பை 

கவண்டும் என்று கற்றறிந்கதார் எவ்விதமான வாதாடுகிறார்கள் என்று  

ககளுங்கள். நீங்கள் இடத இழக்க விரும்பமாட்டீர்கள். ஆககவ 

காத்திருங்கள்.  

 

***** 
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ஆங்கர்பெர்க்:  சரி, இப்கபாது நாங்கள் திரும்பி வருகிகறாம். 13 

ஆண்டுகளாக சிகாககா ட்ரிபியூனின் முன்னாள் சட்ை ஆசிரியரான லீ 

ஸ்ட்கராபலுைன் நாம் கபசுகிகறாம்; அவர் ஒரு முன்னாள் சந்கதகவாதி. 

இப்பபாழுது கிறிஸ்தவராக மாறிவிட்ைார். நவனீ அறிஞர்கள் அவர்கள் 

ஒரு புதிய ஒரு இகயசுடவ பவளிப்படுத்தியதாகக் கண்ைறிந்த 

பண்டைய ஆவைங்கடள நாம் ஆராய்கிகறாம். கதாமாவின் 

சுவிகச த்டதப் பற்றி நாம் கபசிகனாம். ஆனால் இங்கக இந்த 

கபதுருவின் நற்பசய்தி என்று உள்ளது. இது ஒரு சுவாரசியமான 

பயைம். இடதப் பற்றி கபசுங்கள்.  

ஸ்டிராபெல்:  ஆமாம், அடத விவரிக்க ஒரு நல்ல வழி. . 9-ம் 

நூற்றாண்டில் ஒரு துறவியின் சவப்பபட்டியுள்ள கல்லடறயில், இந்த 

ஆவைத்டத அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள்.  அது கபதுருவின் 

நற்பசய்தி என்று  கருதுகிறார்கள்;  அடதப் பற்றி அவர்கள் நிச்சயமாக 

இல்டல; ஆனால் ...  

ஆன்கர்பெர்க்: இந்த ஆவைத்டத எங்கு கண்டுபிடித்தார்கள்?  

ஸ்டிராபெல்: :! ஹகலா! முதலில், நீங்கள் ஒரு துறவியின் 

சவப்பபட்டியில் என்ன பசய்கிறரீ்கள்? நான் அடத பதரிந்து பகாள்ள 

கவண்டும். இது சில முக்கிய அம்சங்கடளக் பகாண்டிருப்பதாகக் 

கூறினாலும், பல நூற்றாண்டுகளாக மக்கள் கதடும் ஒரு ஆவைம் இது 

அல்ல,  பசால்லப்கபானால், நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்கப கதவாலய 
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சரித்திராசிரியர்கள் இடதப்பற்றி எச்சரித்தாி்கள். அவர்கள் 

பசான்னார்கள், " இந்த விகனாதமான காரியம் கபதுருவின் நற்பசய்தி 

என்று அடழக்கப்படுகிறது. ஆனால் அடத நம்பாதிருங்கள், அது 

கட்டுக்கடத. எனகவ அவர்கள் இந்த வி யத்டதப் பற்றி 

பசால்கிறார்கள், "ஓ, இந்த கடதடய பாருங்கள். சிலுடவயில் 

அடறயப்படும்படி பிலாத்து இகயசுடவ ஒப்புக்பகாடுக்கிறார். 

கல்லடறயில் இரடவக்  கழித்த சில பிரதான ஆசாரியர்கடளப் பற்றி 

இது கபசுகிறது, பின்னர் கல்லடறயிலிருந்து பவளிகய வரும் இந்த 

கதவதூதர்களின் தடலகள் கமகங்களுக்கு கமலாகச் பசல்கின்றன, 

இகயசுவின் தடல இன்னும் உயரமாகச் பசல்கின்றன.   

இந்த ஒரு NBA கனவு அைி. அவர்கள் உங்களுக்கு கூடைப்பந்து 

விடளயாடுவதற்கு நீங்கள் ஒரு மில்லியன் ைாலர்கடள பசலுத்தலாம். 

பின்னர் அவர்கள் பின்னால் வரும் ஒரு சிலுடவ உள்ளது. எனகவ, 

இந்த சிலுடவ எப்படி நகரும் என்று எனக்குத் பதரியாது, ஆனால் 

அந்த சிலுடவ அவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கிறது. "நீங்கள் 

தூங்குகிறவர்களுக்குப் பிரசங்கிக்கிறரீ்களா?" என்று கைவுளிைம் இருந்து 

ஒரு குரல் ககட்கிறது. சரி, இகயசு பதில் பசால்லவில்டல, அதற்கு 

சிலுடவ பதில் தருகிறது, "ஆம், நிச்சயமாக நான் பசய்துவிட்கைன்," . 

சரி, இங்கு ஒரு நிமிைம் பாருங்கள். முதலில், கட்டுக்கடதகடளப்பற்றி 

கபசிகனாம். நீண்ை காலத்திற்கு பிறகு வளரும் புராைக் கடத. 

இரண்ைாவதாக, இது முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து வர முடியாது. இது 
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நம்பகமான தாய் ஆவைமாக இருக்க முடியாது, ஏபனன்றால் அதில் 

கல்லடறகளில் இரவில் ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள். நான் பண்டைய 

வரலாற்றின் உலகளாவிய ரீதியில் மதிக்கப்படும் அறிஞராக இருந்த 

கிகரக் எவன்டஸ கபட்டி கண்கைன். முதல் நூற்றாண்டில் 

ஆசாரியர்கள் இல்டல என்று அவர் உங்களுக்கு பசால்லுவார், 

அந்நாளில் தீட்டி பற்றிய விதிகள் இருந்தது. கல்லடறகளில் இரவில் 

கனவில் கூை இருந்திருக்க மாட்ைார்கள். எனகவ இது அசத்தலானது.  

 

ஆங்க ர்பெர்க்: ஆமாம். . இந்த புத்தகத்டத  இகயசு கருத்தரங்கின் 

ஜான் பைாமினிக் க்ரான் கபான்றவர்கள் 50 கி.பி யில் 

மதிப்பிடுகிறார்கள். நான் என்ன பசால்கிகறன் என்றால்…  

ஸ்டிராபெல்: நான் உங்களுக்கு பசால்ல விரும்புகிகறன், இது 

பபாறுப்பற்றது என்று நான் நிடனக்கிகறன். இது பபாறுப்பற்றது; 

ஏபனன்றால் இதற்கு சான்றுகள் அதற்கு விகராதமாக உள்ளன. இடத 

எழுதியவர் முதல் நூற்றாண்டின் யூத கலாச்சாரத்டத நன்கு 

அறிந்திருக்கவில்டல; அதனால் அவர் கல்லடறகளில் குருக்கள் ஒரு 

இரவு பசலவழிப்படதப் கபான்ற ஒரு அபத்தமான காரியத்டத 

எழுதினார். இது மூன்றாவது அல்லது நான்காம் நூற்றாண்டில் 

நைந்திருக்கலாம். உண்டமயான இகயசுடவப் பபாறுத்தவடர இது 

சம்பந்தமற்றது.  
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ஆன்கர்பெர்க்: மற்பறாரு ஆவைம் மரியாளின் நற்பசய்தி ஆகும்..  

ஸ்டிராபெல்: ஆமாம். ைான் பிரவுன் எழுதிய "த ைா வின்சி ககாடு" 

இல் பிரபலமடைந்தது. அடத பற்றி அதிகம் பசால்ல ஒன்றுமில்டல. 

கிட்ைத்தட்ை ஒவ்பவாரு அறிஞரும் 150 முதல் 200 கி.பி.இல் சில 

பபண்கள், கதவாலயத்தால் கட்டுப்படுத்ப்பட்டு டவத்திருந்தனர். எடத 

சிலர் எதிர்த்தனர். சில உைர்ச்சி வசப்பட்டு  விசித்திரமாக இருந்த 

மக்கடளத் தடுக்க முயற்சித்தனர். சில பபண்கள் கதவாலயத்தில் 

பிரசங்கிக்க விரும்பிய கநரத்தில் அடத பசயல்படுத்த, மரியாள் 

கைவுளிைமிருந்து ஒரு பவளிப்பாட்டைப் பபற்றுக்பகாண்ைாள் என்று 

அவர்கள் உருவாக்கினர். கபதுருவும் அந்திகரயாவும், "இகயசு 

பசான்னது இது இல்டல" என்று பசால்கிறார்கள். எனகவ, மரியாள் 

அழ ஆரம்பித்து, அதாவது மகதகலனா மரியாள்- அவள் அழுகிறாள். 

எனகவ கலவி கபதுரு மற்றும் அந்திகரயாவிைம் கூறுகிறார், "அவள் 

இடத பிரசங்கிக்கட்டும், கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் அவ்வாறு 

பசய்யட்டும்" என்று பசான்னாராம். உள்ளூர் சடபகளில் பிரசங்கிக்கும் 

கபாதடனகளிலிருந்து மக்கடள பவளிகயற்றுவதற்கும், கபாதடன 

பசய்வதற்கும் கதவாலய விதிகடளச் சுற்றி முயற்சிக்கவும்ஒரு வழி. 

வரலாற்று இகயசுவுைன் எந்த உறவும்  இருப்பதாக யாரும் 

நம்பவில்டல.  
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ஆங்கர்பெர்க்:  ஆனால் அதுகபான்ற கடதயாக இருப்பினும், இது 

அடுத்த கடதக்கு பநருக்கமாகக்கூை வரவில்டல, இது மாற்குவின் 

இரகசிய நற்பசய்தி ஆகும்..  

ஸ்டிராபெல்: இது நம்பமுடியாதது என்று நான் பசால்லும்கபாது, 

ஜான், இது உண்டமயிகலகய நம்பமுடியாதது. கமார்ைன் ஸ்மித், 

பகாலம்பியா பல்கடலக்கழகத்தில் மிகவும் மரியாடதக்குரிய, 

தாராளவாத அறிஞர் ஆவார். அவர் எருசகலம் அல்லது மத்திய 

கிழக்கில் ஒரு இைத்தில் கண்டுபிடிப்பதாக கூறுகிறார், 17 ஆம் 

நூற்றாண்டில் இருந்து  ஒரு ஆவைத்டத அவர் கண்டுபிடித்துள்ளார். 

அங்கு அபலக்ஸாண்டிரியாவின் கிபளபமன்ட் எழுதிய ஒரு கடிதத்டத 

யாகரா நகல் பசய்திருந்தார்கள். இப்கபாது, கிபளபமன்ட் கபதுருவின் 

ஒரு சீைர். அவர் ஆரம்பகால திருச்சடபயின் தந்டதயர்களில் 

ஒருவராக இருந்தார். அவர் நைந்தகாரியங்களில் பங்பகடுத்தவர். இந்த 

கடிதத்தில் 1600 களில் நகபலடுத்த துறவி ஒரு இரகசிய 

சுவிகச த்திலிருந்து, அதாவது, மாற்குவின் இரகசிய சுவிகச ம், 

ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு சில பத்திகடளக் நகபலடுத்திருந்தாராம், 

ஆரம்பத்திலிருந்கத மார்க்கு சுவிகச ம், எல்கலாராலும் படிக்க 

முடிந்தது. ஆனால் இது மாற்குவின் இரகசிய சுவிகச ம். சரி, அது 

என்ன பசால்கிறது? இகயசு அந்த இடளஞடன குைப்படுத்தினார், 

பின்னர் அந்த இடளஞன், தன்டனச்சுற்றி ஒரு துண்டு அைிந்து, அவர் 

இகயசுவுைன் இரடவக் கழித்தார் என்று கூறுகிறது. இது எடதக் 
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குறிக்கிறது என்று பதளிவாக உள்ளது. கமாகனான் ஸ்மித் 

உண்டமயில் ஓரினச்கசர்க்டகயாளராக இருந்தார், உண்டமயில் அவர் 

இந்த இரகசிய வழிபாட்டு சைங்குகள் மற்றும் பிறருைன் இந்த ஓரின 

கசர்க்டக-சிற்றின்ப ஆகலாசடனகடள எழுப்பினார் என்றும்,  

அப்படிப்பட்ை புத்தகங்கடள எழுதியுள்ளார் என்றும் உங்களுக்கு 

பதரியும்,   

நல்லது என்னபவன்றால், கமார்ைன் ஸ்மித் ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி 

பத்திரிடகக்காக தனது 548-பக்க புத்தகத்தில் இந்த புதிய கண்டு பிடிப்பு   

பற்றிப் கபசுகிறார். மற்றும் பிரபலமான மத கபராசிரியரான எடலன் 

பாக்கல்ஸ், இந்த புத்தகத்திற்கு முன்னுடர எழுதியிருக்கிறார். 

நிச்சயமாக, அவரின் எழுத்துக்களின் அடனத்து அடிப்படையிலான 

ஆவனங்களும் நிஜத்தில் இல்டல. ஒருவரும் அடவகடளக் 

கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவர் இறக்கும் கபாது அவற்றின் 

புடகப்பைங்கடள கண்பைடுத்தார்கள். ஓ, நாம். அவற்டறப் பார்ப்கபாம், 

அவற்டற நாம் ஆராயலாம். தைய நிபுைர்கள் அடவகடள ஆய்வு 

பசய்தனர். அவர்கள் என்ன கண்டுபிடித்தார்கள்? அடவகள் கபாலி என 

கண்டுபிடித்தனர். அடவகள் ஒரு ஏமாற்றத்டத அளித்தன. அவர்கள் 

அந்த எழுத்துக்கடள பகுப்பாய்வு பசய்ததில், அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை 

வழியில்  சில கிகரக்க எழுத்துக்கடள உருவாக்கிய வழியின் மூலம் 

அவர் கபாலி ஆவனங்கடள உருவாக்கினார் என பதரியவந்தது.  
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அடதப் பற்றிய பயமுறுத்தலானது என்னபவன்றால், தாராளவாத 

அறிஞர்கள், இது கபான்ற  ஒன்டறக் கண்ைதும் அவர்கள் அடத 

கசாதிக்காமல் குதித்து, ஓ, புதியதாக ஒன்டற இங்கக காணுங்கள் 

என்கின்றனர். இகயசுவும் ஓரினச்கசர்க்டகயாளராக இருந்திருக்கலாம். 

அது உண்டமயில் ஆத்திரமூட்டினாலும் அது  மிகவும் 

சுவாரஸ்யமானது. இடத பற்றி எழுதலாம், இடத பற்றி கபசலாம், 

என்கின்றனர். மத்கதயு, மாற்கு, லூக்கா, கயாவான் மற்றும் புதிய 

ஏற்பாட்டில் உள்ளவர்களுடைய சாட்சிகடள புறக்கனிக்கின்றனர். 

அடிப்படையில் முதல் நூற்றாண்டு ஆவைங்கடள அவர்கள் 

புறக்கைிக்கிறார்கள். இந்த குறிப்பிட்ை வி யத்டதத் பதாைர்கிறார்கள், 

அது முற்றிலும் முரண்பட்ைதாக இருப்பதால் அவர்கள் முகத்தில் 

அவர்ககள முட்டைடய அடித்துக் பகாள்கிறார்கள். இந்த புத்தகத்டதப் 

பற்றி அவர்கள் விமர்சனம் பசய்யாமல், மத்கதயு, மாற்கு, லூக்கா, 

கயாவான் ஆகியாடர கதடவயின்றி விமர்சித்து, அறிஞர் சமூகத்தில் 

ரு கருப்புப் புள்ளியாக இருக்கிறார்கள்.   

ஆன்பகர்பெர்க்: டமக்ககல் டபகண்ட்' எழுதிய "தி ஜசீஸ் கபப்பர்ஸ்" 

பற்றி நான் ககட்ைகபாது, கிபரய்க் இவான்ஸ் அப்படி ககாப்ப்பட்ைடத 

நான் பார்த்கதன். நீங்கள் அவடர கபட்டி கண்ைகபாது, அவர் 

இகயசுடவப் பற்றி என்ன பசான்னார் என்படதப் பற்றிப் கபசுங்கள்.  

ஸ்ட்ரராெல்: அதாவது, டமக்ககல் டபபஜண்ட், எருசகலமில் உள்ள 

ஒரு வடீ்டின் அடித்தளத்டத மறுபடியும் புதுப்பித்தகபாது, இரண்டு 
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பாபிரசு துண்டுகடளக், கண்டு பிடித்தார். அடவகள் அகரமிக் 

பமாழியில் இகயசு விசாரடைக்காக காத்திருந்தகபாது எழுதப்பட்ைது. 

அதில், "ஓ, இங்கக சிறிது தவறான கருத்து உள்ளது. நான் 

கதவனுடைய குமாரன் என்று நான் உண்டமயில் பசால்லவில்டல. 

நாம் எல்கலாரிைமும்  கைவுளின் ஆவி இருக்கிறார். உங்களிைம் 

கைவுளின் ஆவியானவர் இருக்கிறார். நானும் கைவுளின் ஆவிடய 

பபற முடியும், என்று இகயசு பசான்னாராம். எனகவ சரி, டமக்ககல் 

டபகண்ட் கூறுகிறார்," இரண்டு இஸ்கரலிய பதால்பபாருள் 

ஆய்வாளர்களால் சரிபார்க்கப்பட்ைது என்று. நான் பசன்று, நாகன 

அவற்டற கண்கைன், அது உண்டமதான். "  

சரி, ஒரு நிமிைம் காத்திருங்கள். முதலாவதாக, எருசகலமில் ஒரு 

வடீ்டின் அடித்தளத்தில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு பாப்பிரஸ் 

இருக்கமுடியாது. வானிடலயின் நிமித்தமாக  அது நிச்சயமாக 

சிடதந்துவிடும். இரண்ைாவதாக, அவர் இந்த வி யங்கள் யாருக்கு 

பசாந்தபமன்று பசால்ல முடியாது, அவரிைம் அவர்களது புடகப்பைம் 

இல்டல, அவர் அராடம பமாழி வாசிக்க முடியாது, மற்றும் 

கூறப்படும் பசாந்தக்கார்ரும் இல்டல. அது என்ன பசால்கிறது 

என்படத அவர் எப்படி அறிவார்? அடத உறுதிப்படுத்திய இரண்டு 

பதால்பபாருள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருவரும் மரித்து விட்ைனராம்.  

நான் என் பத்திரிக்டக ஆசிரியரிைம் பசன்று, கஹ, என்னிைம் ஒரு 

சூைான கடத உள்ளது." என்று பசால்லி, ஆதாரம் இல்லாமல் 
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இருப்கபகனயானால், நான் தள்ளுபடி பசய்யப்பட்டிருப்கபன். நீங்கள் 

ஏமாற்றலாமா, நீங்கள் அறிவில்லாதவரா? நீங்கள் எங்கடள ஒரு  

பபாருடளப்கபால விற்க முயற்சி பசய்கிறரீ்களா? என்று பவளிகய 

தள்ளியிருப்பார்கள். நான் இரண்டு நிமிைங்களில் பதருவில் 

இருந்திருப்கபன். இது பவறும் வரலாற்று கற்படனதான். வரலாற்று 

பின்னைிகய இல்லாத டபகண்ட், இந்த புத்தகங்கடள எழுதி, மக்கள் 

அவற்டற நிடறய வாங்கி அவற்டற நம்புகிறார்கள். அவரது 

புத்தகமாகிய பரிசுத்த இரத்தம், பரிசுத்த கிபரயில் மற்றும் பிற 

புத்தகங்கள், வரலாரில் நைந்தடவகளில் தங்களுடைய கருத்டத 

தினிக்கிற அபத்தமாகும்.  

 

ஆங்கர்பெர்க்: சரி. இந்த புதிய புத்தகங்கள் மற்றும் புதிய 

தாக்குதல்கடளக்பகாண்டு ஒரு புதிய தீவிரவாத இகயசுடவக் 

கண்ைறிய முயற்சியின் முடிவு என்ன? நீங்கள் என்ன முடிவுக்கு 

வந்தீர்கள்?  

ஸ்ரடாபெல்: ஒரு வாக்கியத்தில் நான் உங்களுக்கு பசால்ல 

முடியும். உண்டமயான இகயசுடவப் பபாறுத்தவடர எந்தபவாரு 

வரலாற்று நியாயத்தன்டமடயயும் கண்டுபிடித்த புதிய 

கண்டுபிடிப்புகளில் எதுவும் இல்டல, அவர் யார் என்படதப் பற்றியும் 

அவர் என்ன பசய்தார் என்படதயும் பற்றிய அத்தியாவசியமான 

நம்பிக்டககள் ஒரு சிறிதும் மாறவில்டல. என் முடிவு.  
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ஆன்கர்பெர்க்: எல்கலாரும், உள்ளத்தில் அடத எடுத்துச் 

பசல்லுங்கள். அடுத்த வாரம் நாம் இன்னும் ஒரு படி கமகல பசல்லப் 

கபாகிகறாம், அதாவது, புதிய ஏற்பாைாய்  இன்று நமக்குக் 

கிடைத்திருப்பது திருச்சடபயால் சற்று மாற்றப்பட்ை ஆவனங்களா? 

இது முதலில் எழுதப்பட்ைபடிகய உள்ளதா? அவர்கள் எழுதப்பட்ைடதக் 

காட்டிலும் வித்தியாசமான இகயசு இருக்கிறாரா? அவர்கள் 

உண்டமயில் ஆவைங்கடள டவத்து ஒரு கவறுபட்ை ககாட்பாட்டை 

எழுதினார்களா? சில அறிஞர்கள் பசால்கிறார்கள், "ஆமாம், அது 

நைந்தது." அடுத்த வாரம் நீங்கள் எங்ககளாடு இடைந்தால் அது 

நைக்கவில்டல  என்று உங்களுக்கு காண்பிக்க கபாகிகறாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

***** 

எங்களுடைய பதாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை 
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இலவச ஜான் அன்பகர்பபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பதிவிறக்கம் 

பசய்திடுங்கள். 
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