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� அ��ஆன�� அ��த�� க� வள��சி
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ஒ� �ழ�ைத ஆணாகேவா, ெப!ணாகேவா இ�த உலகி ப%ற'பைத ஏேதா கால)தி� க*டாய� 
எ�. நா� நிைன0கிேறா� ஆனா அலா1வ%� வலைமைய நா� சி�தி'பதிைல 
இைத'ப�றி சி�தி0க ��ப*3வ%*டா இைணைவ)தைல தவ%�)4 அலா150� ��றி6� 
வழிபட078ய இைறவ%9வாசியகாக5� அலா150� உ!ைமயான அ8யானாக5� 
மாறிவ%3ேவாேம! 
 

“நி�சயமாக நி�சயமாக நி�சயமாக நி�சயமாக ((((�த�த�த�த) ) ) ) மன�தைனமன�தைனமன�தைனமன�தைன கள�ம!ண%� <ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�கள�ம!ண%� <ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�கள�ம!ண%� <ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�கள�ம!ண%� <ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�. . . . ப%�ன�ப%�ன�ப%�ன�ப%�ன�, (அத�கான அத�கான அத�கான அத�கான 
உ>ளஉ>ளஉ>ளஉ>ள) ) ) ) ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� பா4கா'பான இட)தி பா4கா'பான இட)தி பா4கா'பான இட)தி பா4கா'பான இட)தி ((((க�'ப'ைபய%க�'ப'ைபய%க�'ப'ைபய%க�'ப'ைபய%) ) ) ) நா� அவைன இ�திநா� அவைன இ�திநா� அவைன இ�திநா� அவைன இ�தி?ய)?ய)?ய)?ய) 4ள�யா0கிேனா�4ள�யா0கிேனா�4ள�யா0கிேனா�4ள�யா0கிேனா�. . . . 
ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ‘அல0அல0அல0அல0’ எ�ற நிைலய%எ�ற நிைலய%எ�ற நிைலய%எ�ற நிைலய% ஆ0கிேனா�ஆ0கிேனா�ஆ0கிேனா�ஆ0கிேனா�! ! ! ! ப%�ன� அல0 எ�பைத ப%�ன� அல0 எ�பைத ப%�ன� அல0 எ�பைத ப%�ன� அல0 எ�பைத 
ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�! ! ! ! ப%�ன� அ�தப%�ன� அ�தப%�ன� அ�தப%�ன� அ�த தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�! ! ! ! 
ப%�ன� அ@ெவ6��கA0�ப%�ன� அ@ெவ6��கA0�ப%�ன� அ@ெவ6��கA0�ப%�ன� அ@ெவ6��கA0� மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�! ! ! ! ப%�ன� நா� அதைன ேவப%�ன� நா� அதைன ேவப%�ன� நா� அதைன ேவப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� . ஒ� . ஒ� . ஒ� 
பைட'பா0 பைட'பா0 பைட'பா0 பைட'பா0 ((((மன�தனாக�மன�தனாக�மன�தனாக�மன�தனாக�)))) ெசBேதா�ெசBேதா�ெசBேதா�ெசBேதா�! (! (! (! (இ@வா. பைட)தவனாகியஇ@வா. பைட)தவனாகியஇ@வா. பைட)தவனாகியஇ@வா. பைட)தவனாகிய) ) ) ) அலா1 ெப�� அலா1 ெப�� அலா1 ெப�� அலா1 ெப�� 
பா0கிய�ைடயவ� பா0கிய�ைடயவ� பா0கிய�ைடயவ� பா0கிய�ைடயவ� ((((பைட'பாள�கள� எலா�பைட'பாள�கள� எலா�பைட'பாள�கள� எலா�பைட'பாள�கள� எலா�) ) ) ) மிக அழகான பைட'பாள�மிக அழகான பைட'பாள�மிக அழகான பைட'பாள�மிக அழகான பைட'பாள�....                                                    
(அ��ஆ� அ��ஆ� அ��ஆ� அ��ஆ� 23:12-14) 

 ேம�க!ட வசன)தி ஆB50� ேம�க!ட வசன)தி ஆB50� ேம�க!ட வசன)தி ஆB50� ேம�க!ட வசன)தி ஆB50� எ3)40ெகா>ள ேவ!8யைவஎ3)40ெகா>ள ேவ!8யைவஎ3)40ெகா>ள ேவ!8யைவஎ3)40ெகா>ள ேவ!8யைவ  

1. நா� அவைன இ�தி?ய) 4ள�யா0கிேனா�. 
2. இ�தி?ய) 4ள�ைய ‘அல0’ எ�ற நிைலய% ஆ0கிேனா�! 
3. ப%�ன� அல0 எ�பைத ஒ� தைச' ப%!ட மா0கிேனா�! 
4. ப%�ன� அ�த தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�! 
5. ப%�ன� அ@ெவ6��கA0� மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�! 
6. ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� பைட'பா0 (மன�தனாக�) ெசBேதா�! 

ேம�க!ட இ�த ஆ. அ�சCகைள
� ஒ@ெவா�றாக அல9ேவா� வா�Cக> 

 

ஆ! வ%�4) 4ள� ப�றிய அறிய தகவக>ஆ! வ%�4) 4ள� ப�றிய அறிய தகவக>ஆ! வ%�4) 4ள� ப�றிய அறிய தகவக>ஆ! வ%�4) 4ள� ப�றிய அறிய தகவக> 

ஒ� ஆண%டமி��4 ெவள�'ப3� ஒ�வைகயான நD� வ%�4)4ள� எ�. அறிவ%ய உலக� 
வ�ண%0கிற4. இ�த வ%�4)4ள�ைய' ப�றி 1400 வ�டCகA0� ��ன� அலா1 
அ�>மைறய% �றி'ப%*ட>ளா� இைத' ப�றி அ�>மைற ப%�வ�மா. 7.கிற4 

”ஆகேவ மன�த�ஆகேவ மன�த�ஆகேவ மன�த�ஆகேவ மன�த�, (தா�தா�தா�தா�)))) எதிலி��4 பைட0க'ப*8�0கிறா� எ�பைத அவ� சி�தி)4 எதிலி��4 பைட0க'ப*8�0கிறா� எ�பைத அவ� சி�தி)4 எதிலி��4 பைட0க'ப*8�0கிறா� எ�பைத அவ� சி�தி)4 எதிலி��4 பைட0க'ப*8�0கிறா� எ�பைத அவ� சி�தி)4 
பா�0கேவ!டாமாபா�0கேவ!டாமாபா�0கேவ!டாமாபா�0கேவ!டாமா? �தி)4 �தி)4 �தி)4 �தி)4 ெவள�யா�� ெவள�யா�� ெவள�யா�� ெவள�யா�� ((((ஒ� 4ள�ஒ� 4ள�ஒ� 4ள�ஒ� 4ள�) ) ) ) நD?லி��4 அவ�நD?லி��4 அவ�நD?லி��4 அவ�நD?லி��4 அவ� பைட0க'ப*டா�பைட0க'ப*டா�பைட0க'ப*டா�பைட0க'ப*டா�. . . . அ4 அ4 அ4 அ4 
((((ஆண%�ஆண%�ஆண%�ஆண%�) ) ) ) �4க� த!8��� கைடசி�4க� த!8��� கைடசி�4க� த!8��� கைடசி�4க� த!8��� கைடசி ெநEெச6��கA0�� ம)திய%லி��4 ெநEெச6��கA0�� ம)திய%லி��4 ெநEெச6��கA0�� ம)திய%லி��4 ெநEெச6��கA0�� ம)திய%லி��4 
ெவள�'ப3கிற4ெவள�'ப3கிற4ெவள�'ப3கிற4ெவள�'ப3கிற4....” (அ ��ஆ�அ ��ஆ�அ ��ஆ�அ ��ஆ�:::: 86:5-7)  

 



 

இேதா ேமேல காG� பட� ஒ� ஆ! மகHைடய வ%�தGவா�� இ4 உ�வாக 74 

நா*களாகிற4 எ�.� வ%�4 நD? 100-300 மிலிய� வ%�தG0க> காண'ப3வதாக5� 
ஆBவாள�க> 7.கிறா�க>. 
 

ெப!ண%� சிைன�*ைட ப�றிய அறிய தகவக>ெப!ண%� சிைன�*ைட ப�றிய அறிய தகவக>ெப!ண%� சிைன�*ைட ப�றிய அறிய தகவக>ெப!ண%� சிைன�*ைட ப�றிய அறிய தகவக> 

ெப!ண%� சிைன �*ைடய%� வ8வ� 0..2 மி.மI அள5 ெகா!ட4 எ�.� இ�த சிைன �*ைட 
வ*ட வ8வ�ைடய4 எ�.� ஆBவாள�க> 7.கிறா�க>. 

 



இேதா ேமேல க!ட பட� ெப!ண%� சிைன �*ைடயா�� இைத ச�. கவன�)4' பா�Cக> 
இ4 �*ைடைய' ேபா�. வ*ட வ8வமாக காண'ப3வதா இத�� சிைன �*ைட எ�. 
ெபய� ெகா30க'ப*3>ள4! 
 ெப!ண%� சிைன�*ைடயான4 அவAைடய சிைன' ைபய%லி��4 ெவள�யாகிற4 எ�.� 
இ�த சிைன �*ைடய%� உய%�0கால� ஒ�நா> அதாவ4 24 மண% ேநர� எ�.� ேம6� இ�த 
சிைன �*ைட சிைன' பாைதய%� �ற� 9வ�களா உறிEச'ப*3 சிைன'ைபைய அைடகிற4 
ஆBவாள�க> 7.கிறா�க>. 
 

வ%�தG5� சிைன�*ைட
� ஒ�.ட� ஒ�. ேச�கிவ%�தG5� சிைன�*ைட
� ஒ�.ட� ஒ�. ேச�கிவ%�தG5� சிைன�*ைட
� ஒ�.ட� ஒ�. ேச�கிவ%�தG5� சிைன�*ைட
� ஒ�.ட� ஒ�. ேச�கிற4ற4ற4ற4 

ஒ� ஆGைடய வ%�தG ஒ@ெவா��ைற உற5 ெகா>A�ேபா4� அவன�டமி��4 2-4மிலி 
வ%�4 நD� ெவள�'ப3கிற4 இ�த வ%�4 நD? உ>ள வ%�தG 0.5 மி.மI நDள� உைடய4. இேதா 
வ%�தGவ%� பட)ைத ச�. கவன�
Cக> 

 
 

இ�த ஆGைடய வ%�4நD?லி��4 ெவள�'ப3� வ%�தG ெப!Gைடய சிைன' ைபய%லி��4 
ெவள�யா�� சிைன �*ைட
ட� 73கிற4! ஆGைடய வ%�தG எ@வா. ெப!Gைடய 
சிைன�*ைட
ட� 73கிற4 எ�ற நிகK�சிைய படமாக வ%ள0கி
>ேள� கீேழ உ>ளைத 
பா�Cக> 

 



ெப!Gைடய சிைன' ைபய%லி��4 சிைன�*ைட ெவள�'ப*ட ேநர� �த, சிைன'பாைதய% 
நக��4 வர 2 நா*க> ஆ��. ேம6� சிைன�*ைட ெவள�வ�4 24 மண% ேநர)தி��> வ%�தG 
சிைன�*ைடைய அைடய ேவ!3�. இ@வா. Mைழ
�  வ%�தG க�'ைபய% 10 நா*க> வைர 
உய%�வாN� எ�.� ேம6� இ�த ஆண%� வ%�தG 24-48 மண% ேநர)தி ஒ� ெப!ைண 
க�)த?0க� ெசB
� ச0திைய இழ�4 வ%3கிற4 எ�.� அேத ேபா�. ெப!ண%� 
சிைன�*ைடய%� உய%�0கால� ஒ�நா> அதாவ4 24 மண% ேநர� எ�.� ஆBவாள�க> 

7.கிறா�க>. 
 

இத� <ல� நா� வ%ளC�வ4 எ�னெவன� ஆGைடய வ%�தG ெப!Gைடய 

சிைன�*ைட
ட� 24 மண%ேநர)தி��> ஒ�.ட� ஒ�. ேகா�)40ெகா!3 க�)த?0க ைவ0க 
ேவ!3� எ�பேத! 
 

ஆGைடய வ%�தGவ%லி��4 23 �ேராேமாேசா�கA� ெப!ண%� சிைன�*ைடய%லி��4 23 

�ேராேமாேசா�கA� ஒ�றாக இைண�4 ெச அைம'பாக உ�வாகிற4 இ�த ெச அைம'� 
உ'� ேபா�. காண'ப3கிற4. இ4தா� FERTILIZED EGG  அதாவ4 க��*ைடயா�� 

 

 

க��*ைட க�ப'ைப �ழாB என'ப3� FALLOPIAN TUBE வழியாக க�'ைபய% ெச�றைடகிற4 
ப%�ன� க�'ப' ைப ப8'ப8யாக வளர ஆர�ப%0கிற4 இ�த வள��சிைய கீேழ உ>ள பட)தி� 
உதவ%யா காண இய6�! 



 

ப%�ன�ப%�ன�ப%�ன�ப%�ன�    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�! ! ! ! ப%�ன� ப%�ன� ப%�ன� ப%�ன� 
அ@ெவ6��கA0�அ@ெவ6��கA0�அ@ெவ6��கA0�அ@ெவ6��கA0� மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�!!!! 

ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா�ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா�ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா�ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா� 

• ஒ� ெப! க�'ப�த?)த 21 அல4 24-� நாள�லி��4 அ�த க�50�> இதய)48'� 
நிகKகிற4 இத�<லமாக அ�த க�50�> இர)த ஒ*ட நிகK�சி நைடெப.கிற4 

• க�ப�த?)த 28� நா> �த அ�த க�50�> ைக, காக>, கா4க> ம�.� 
�4�)த!3வட� ஆகியன 4ள��வ%3கி�றன. 

• க�'ப� த?)த 30� நா> க�50�> <ைள 4ள��வ%3கிற4 

 



• க�'ப� த?)த 35� நா> வ%ரக> 4ள��வ%3கி�றன 

• க�'ப� த?)த 40� நா> <ைள ெசயபட ஆர�ப%0கிற4 

• க�5�ற 6-வ4 வார� �த க�வ%� <ைள க�ைவ த� க*3'பா*8��> 
ெகா!3வ�கிற4. 

• க�5�ற 7-வ4 வார� �த ப�கள�� தாைடக> 4ள��வ%3கி�றன ேம6� பாப�க> 
�ைள'பத�கான அறி�றிக> ெத�ப3கி�றன 

 

ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� பைட'பா0 ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� பைட'பா0 ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� பைட'பா0 ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� பைட'பா0 ((((மன�தனாக�மன�தனாக�மன�தனாக�மன�தனாக�))))ெசBேதா�ெசBேதா�ெசBேதா�ெசBேதா� 

ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா�ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா�ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா�ேம�க!ட அ�>மைற வசன� 7.� ெசBதிைய ஆராBேவா� 

• க�5�ற 8-வ4 வார)தி க� மன�த உ�வ)தி ெத�ப3கிற4 ேம6� அைன)4 
அCகCகA� உ.'�0கA� க!டறிய'ப3கிற4 



 

• க�5�ற 9-வ4 வார)தி �ழ�ைதய%� ைக வ%ரகள� ேரைகக> படர ஆர�ப%0கிற4 
ப%�ன� �ழ�ைத த� வ%ரகைள அைச0க ��ப3கிற4 

• க�5�ற 10-வ4 வார)தி �ழ�ைத க�'ப' ைபய% உ>ள அமிலCகைள ப�க 
��ப3கிற4 

• க�5�ற 11-வ4 வார)தி �ழ�ைத உறCக க�.0 ெகா>கிற4 ப%ற� வ%ழி0க 
க�.0ெகா>கிற4 இ.தியாக சி.நD� 7ட கழிக0 ஆர�ப%0கிற4. அேத சமய� 9வாச 
உ.'�கைள இய0�வத�காக5� அத� வள��சி0காக5� இ�த �ழ�ைத பய%�சி 
எ30கிற4! 

 

 



• க�5�ற 13-வ4 வார)தி �ழ�ைதய%� ம�மOதான உ.'�க> ெத?ய ஆர�ப%0கி�றன 
ேம6� நா0கி �சிைய அறிய078ய நர��க> ேவைல ெசBகி�றன. 

• க�5�ற 14-வ4 வார)தி �ழ�ைதய%� ெசவ%'�ல�க> ேவைல ெசBய ஆர�ப%0கி�ற4. 

• க�5�ற 17-வ4 வார)தி க!கள� அைச5க> ெத�ப3கி�றன. �ழ�ைத கன5 காண 
��ப3வதாக அறிவ%ய வ6ன�க> தCக> ஆBவ% 7.கிறா�க>. 

 

• க�5�ற 20-வ4 வார)தி �ழ�ைத ெவள��ச)ைத உணர ஆர�ப%0கிற4 தாய%� 
வய%�றிH> ஏ�பட078ய ச'தCகைள கா4 ெகா3)4 ேக*கிற4! 

• க�5�ற 5-வ4 மாத)தி �ழ�ைதய%� அைச5க> ந�றாக ெவள�'ப3கி�ற4. 

 

 



• க�5�ற 6-வ4 மாத)தி வ%ய�ைவ 9ர'ப%க> �ைள0க ஆர�ப%0கி�றன. ேம6� 
உடலி �8க> �ைள' பத�கான ெசயபா3க> நைடெப.கி�றன 

• க�5�ற 7-வ4 மாத)தி வ%ழிக> திற�4 <3கிற4, �ழ�ைத 9�.��.� பா�0கிற4, 

9ைவைய அறிகிற4, தாய%� க�'ப' ைபைய ெம4வாக ெதா*3 உண�கிற4. 

• க�5�ற 8-வ4 மாத)தி �ழ�ைதய%� மி�4வான ேதா ச�மCக> ச�. ேம�பட 
ஆர�ப%0கிற4. 

 
 

• க�5�ற 9-வ4 மாத� அதாவ4 266 அல4 294� நா> த� க�வள��சிைய �Nவ4மாக 
அைட�4 �ழ�ைத இ�த உலகி கால8 எ3)4ைவ0க தயாராகிவ%3கிற4. 

 



ேமேல தாCக> க!ட அைன)4 அறிவ%ய அதிசயCசைள
� கீKக!ட அ�>மைற ��ஆன�� 
வசன� ெமB'ப3)4கிறதா? எ�பைத ச�. ேயாசி)4'பா�Cக> 

“நி�சயமாக நி�சயமாக நி�சயமாக நி�சயமாக ((((�த�த�த�த) ) ) ) மன�தைனமன�தைனமன�தைனமன�தைன கள�ம!ண%�கள�ம!ண%�கள�ம!ண%�கள�ம!ண%� <ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�<ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�<ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�<ல�ச)திலி��4 பைட)ேதா�. . . . ப%�ன�ப%�ன�ப%�ன�ப%�ன�, (அத�கான அத�கான அத�கான அத�கான 
உ>ளஉ>ளஉ>ளஉ>ள) ) ) ) ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� பா4கா'பான இட)தி பா4கா'பான இட)தி பா4கா'பான இட)தி பா4கா'பான இட)தி ((((க�'ப'ைபய%க�'ப'ைபய%க�'ப'ைபய%க�'ப'ைபய%) ) ) ) நா� அவைன இ�தி?ய)நா� அவைன இ�தி?ய)நா� அவைன இ�தி?ய)நா� அவைன இ�தி?ய) 4ள�யா0கிேனா�4ள�யா0கிேனா�4ள�யா0கிேனா�4ள�யா0கிேனா�. . . . 
ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ப%�ன� அ�த இ�தி?ய) 4ள�ைய ‘அல0அல0அல0அல0’ எ�ற நிைலய%எ�ற நிைலய%எ�ற நிைலய%எ�ற நிைலய% ஆ0கிேனா�ஆ0கிேனா�ஆ0கிேனா�ஆ0கிேனா�! ! ! ! ப%�ன� அல0 எ�பைத ப%�ன� அல0 எ�பைத ப%�ன� அல0 எ�பைத ப%�ன� அல0 எ�பைத 
ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�ஒ� தைச'ப%!டமா0கிேனா�! ! ! ! ப%�ன� அ�தப%�ன� அ�தப%�ன� அ�தப%�ன� அ�த தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�தைச' ப%!ட)ைத எ6��களாக5� ஆ0கிேனா�! ! ! ! 
ப%�ன� அ@ெவ6��கA0�ப%�ன� அ@ெவ6��கA0�ப%�ன� அ@ெவ6��கA0�ப%�ன� அ@ெவ6��கA0� மாமிச)ைத மாமிச)ைத மாமிச)ைத மாமிச)ைத அண%வ%ேதா�அண%வ%ேதா�அண%வ%ேதா�அண%வ%ேதா�! ! ! ! ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� ப%�ன� நா� அதைன ேவ. ஒ� 
பைட'பா0 பைட'பா0 பைட'பா0 பைட'பா0 ((((மன�தனாக�மன�தனாக�மன�தனாக�மன�தனாக�)))) ெசBேதா�ெசBேதா�ெசBேதா�ெசBேதா�! (! (! (! (இ@வா. பைட)தவனாகியஇ@வா. பைட)தவனாகியஇ@வா. பைட)தவனாகியஇ@வா. பைட)தவனாகிய) ) ) ) அலா1 ெப�� அலா1 ெப�� அலா1 ெப�� அலா1 ெப�� 
பா0கிய�ைடயவ� பா0கிய�ைடயவ� பா0கிய�ைடயவ� பா0கிய�ைடயவ� ((((பைட'பாள�கள� எலா�பைட'பாள�கள� எலா�பைட'பாள�கள� எலா�பைட'பாள�கள� எலா�) ) ) ) மிக அழகான பைட'பாள�மிக அழகான பைட'பாள�மிக அழகான பைட'பாள�மிக அழகான பைட'பாள�. . . .                              

((((அ��ஆ� அ��ஆ� அ��ஆ� அ��ஆ� 23:12-14) 

 நDCக> உ!ைமயாள�களாக இ��தா இOலா)தி��> வா�Cக> அலா1 உCகA0� 
அ�>�?வானாக! 
�றி'� – பேவ. இைணதளCக> இ�த க*3ைர0� உதவ%ன ந�றிக> பல! 
அறிைவ
� சி�தி0�� ஆ�றைல
� ெகா3)தவ� அலா1 அவH0ேக �கழைன)4�! 

  

அஹ�4லிலா1அஹ�4லிலா1அஹ�4லிலா1அஹ�4லிலா1! ! ! ! 9'ஹானலா19'ஹானலா19'ஹானலா19'ஹானலா1! ! ! ! அலாஹு அ0ப�அலாஹு அ0ப�அலாஹு அ0ப�அலாஹு அ0ப� 
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