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ആമുഖം

ൈദവം നേ�ാടു കരുണ കാണി�തുെകാ�ാണ്

പരിശു�ാ�ാെവ� ൈദവീകദാനം നമു�ു ലഭി�ത.്
"ഒരി�ൽ ഒരു അ� മരണശി�യ്�ു വിധി�െ��

തെ� മകനുേവ�ി 'െനേ�ാളിയൻ േബാണ�ാർ�ിെ�'
അടു�െല�ി അവേനാടു കരുണ െച�ണെമ�് അ

േപ�ി��. എ�ാൽ അവൻ ര�ാം �പാവശ�മാണ് ഒേര
കു��ിന് വിചാരണ േനരിടു�ത;് അതിനാൽ ന�ായമാ
യും അവൻ മരണശി�യ്�് േയാഗ�നാെണ�് െന

േ�ാളിയൻ �പതിവചി��. എ�ാൽ ആ അ� ച�കവർ

�ിേയാട് ഇ�പകാരം പറ� :ു 'ഞാൻ നീതിേ�ാ ന�ാ
യ�ിേനാ േവ�ിയ�അ�േയാട് അേപ�ി�ു�ത;്
കരുണയ്�ു േവ�ിയാണ.്' 'പെ�അവൻകരുണഅ

ർഹി�ു�ി�' എ�ു ച�കവർ�ി വ��മാ�ി. ഉടെന
ആ അ� ച�കവർ�ിേയാടു പറ� :ു 'അർഹി�ു�
തു നല്കു�ത് കരുണയ�േ�ാ; ഞാൻ അേപ�ി�ു
�ത് കരുണയ്�ു േവ�ിയാണ.്' അതുേക� ച�കവർ
�ി പറ� :ു 'എ�ിൽ അവനു കരുണ ലഭി�ിരി�ു

� .ു'അ�െനകരുണ ലഭി� യുവാവ് മരണ�ിൽനി�്
ര�െപ��." അർഹി�ാ� �ാന�് ലഭി�ു� ഭി

�യാണ് 'കരുണ'െയ�് േമ�റ� സംഭവം വ��മാ

�ു� .ു മനുഷ�െര�ാം പാപ�ിനും ശാപ�ിനും വിേധ
യരായി മരണശി�യ്�് വിധി�െ��വരായിരു� .ു ന
�ുെട അവകാശം നിത�നരകമായിരു� .ു എ�ാൽ അ
തു നൽകാെത; ൈദവം തെ� കൃപയാൽ ദാനമായി

നല്കിയ പരിശു�ാ�ാവിനാലാണ് ഓേരാരു�രുേട

യും നരകം നീ�ിയതും നിത�ജീവൻ ൈകവ�തും.
ൈദവമ�ള�െട ഉ�ിൽ പരിശു�ാ�ാെവ� ൈദവീക

ആള�ം വാസം െച���ുഎ� തി�റിവാണ് ഓേരാരു
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�രുെടയും വിശു�ജീവിത�ിനും വിശ�ാസജീവിത

�ിനുംആധാരം.ൈദവാ�ാവിനാൽ നിറ� ഒരു �കി

സ്തീയജീവിതം നയി�ാൻ ൈദവമായ കർ�ാവ് എ

�ാവെരയുംസഹായി�െ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

�കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
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വിശ�സി�ി�� പരിശു�ാ�ാവിെന

�പാപി��േവാ?
�കിസ്തീയസഭകളിൽ ഏെറ വിവാദ�ൾ�് വഴിെവ

�ുകയും, ഇ�െ� ചില േവർെപ� കൂ��ൾ�് ഇടർ

�യു�ാ�ിയതുമായ ഒരു േചാദ�മാണ് െപൗെലാസ് അ

െ�ാസ്തലൻ എെഫെസാസുകാേരാടു േചാദി�ു�ത.്
'നി�ൾ വിശ�സി�ി�� പരിശു�ാ�ാവിെന �പാപി��

േവാ?' (അെ�ാ, 19:2).ഈേചാദ�വും എെഫെസാസിെല

ശിഷ��ാരുെട �പതീകരണവും അതിെ� �പതി�പതീകര

ണവും �പതിഫലന�ള�ം അവിടംെകാ�് തീേര�താ

െണ�ിലും, ആയിര�ി െതാ�ായിരം വർഷ�ൾ�ി
��റവും ഹ�ാെയ വ�ി� സാ�ാെ� െകൗശലേ�ാ

െട ഇേ�ാഴുംഈ േചാദ�ം പലരും േചാദി��െകാേ�യിരി

�ു� !ു അ�രീകാർ��ിലാണ് അെ�ാസ്തലൻ
ഈ േചാദ�ം േചാദി�െത�ിൽ അഥവാ വിശ�സി�തിനു

േശഷം വിലെകാടു�ു േമടി�ുകേയാ യ�ി�� സ�ാദി

�കേയാ െചേ�� ഒ�ാണ് പരിശു�ാ�ാെവ�ിൽ,
െപൗെലാസ് �കിസ്തുവിന് എതിരാളിെയേ� വരൂ. �കിസ്
തു പറയു� ;ു "എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വെ� ഉ�ിൽ നി
�ു തിരുെവഴു�ു പറയു�തുേപാെല ജീവജല�ിെ�

നദികൾ (പരിശു�ാ�ാവ്) ഒഴുകും." (േയാഹ, 7:38). പ
രിശു�ാ�ാെവ� ൈദവീക ആളത�ം വ��ിയിൽ വാ

സംെച�ാൻ വിശ�ാസെമ� കൃപ മാ�തംമതി. കുറ��കൂ
ടി വ��മായി പറ�ാൽ, മലയാള�ിൽ തർ�മ

െചയ്തിരി�ു� '�പാപി�ുക' എ� �പവർ�ിയുമായി
'വിശ�ാസം' എ� കൃപയ്�് യാെതാരു ബ�വുമി�.
ൈദവം നേ�ാടു കരുണ കാണി�തുെകാ�ാണ് പരി

ശു�ാ�ാെവ� ൈദവീകദാനം നമു�ു ലഭി�ത.് ൈദ
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വം ഭി�യായി നൽകിയതിെന േമടിേ�ാ, പിടിേ�ാ, �പാ
പിേ�ാ, ലഭിേ�ാ എെ�ാെ� േചാദി�ാൽ ൈദവ�ി

െ� കരുണ എവിെട? ആരുെടയും േയാഗ�ത േനാ�ി
യി�ി� ൈദവം പരിശു�ാ�ാവിെന നല്കു�ത;് അത്
ൈദവ�ിെ� കൃപയാണ.് (എെഫ, 2:8). പിെ�യുംആ
െര�ിലും ആ�ാവിെന �പാപി�ി��െ��ിൽ, ആ ആ

�ാവ് ഏെത�് േശാധന െച���ത് ന�ായിരി�ും.
'ലാംബാെനാ' എ� �ഗീ�ുപദം 270 �പാവശ�മു�.് അ
തിെനയാണ് ഇം�ീഷിൽ Receive എ�ു തർ�മ െച

യ്തിരി�ു�ത.് ഈ ര�ു പദ�ിനും യ�ി�� സ�ാ

ദി�ുക എ�ർ�മി�. 'ലാംബാെനാ' എ� പദ�ിനു

ൈദവം നി�ൾ�് പരിശു�ാ�ാവിെന 'ത�ുേവാ ' എ
�ാണ് അർ�ം ക�ി�ു�െത�ിൽ, ആ േചാദ�ശരം

ൈദവ�ിെ� വാഗ്ദ��ിനു േനർ�ായിരി�ും.
'�പാപി��േവാ ' എ�ാെണ�ിൽ കൃപയുെട േനർ�ായിരി
�ും. 'ലഭി��േവാ ' എ�ാെണ�ിൽ വിശ�സ്തതയുെട

േനർ�ായിരി�ും. 'സ�ീകരി��േവാ ' എ�ാെണ�ിൽ നീ
തിയുെട േനർ�ായിരി�ും. അ�െനെയ�ിൽ എ�ാ
യിരി�ും െപൗെലാസിെ� േചാദ��ിെ� ശരിയായ അ

ർ�ം? 'നി�ൾ വിശ�സി�ി�് പരിശു�ാ�ാവിെന അ
നുഭവി��േവാ? അഥവാ നി�ള�െട സഹായകനായി എ
േ��ും കൂെടയിരിേ��തിന് ൈദവം നി�ൾ�് ദാ

നമായി�� പരിശു�ാ�ാവിെന�ുറി�� നി�ൾ അ

റി�ുേവാ? അറിയു�െത�ിനാണ?് അറി�ാെല

അനുസരി�ുവാനും വിേധയെ�ടു�ിെ�ാടു�ുവാ

നും കഴിയുകയു��.സകലസത��ിലും വഴിനട�ു�
(േയാഹ, 16:13) സ�ർ�ീയ ൈദവമായ പരിശു�ാ�ാവ്
വ��ിയുെട ഉ�ിൽ വാസം െച���ുെ�� തിരി�റി

വാണ് വിശു�ജീവിത�ിനാധാരം.
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ചരി�തപ�ാ�ലം

അെ�ാസ്തലെ� േചാദ��ിെ� ഉേ��ശം മന�ിലാ

�ിയതുേപാെല അതു േചാദി�ുവാനു�ായ സാഹച

ര�ം മന�ിലാ�ു�തും �പധാനമാണ.് അതറിയണെമ
�ിൽ മു�ിലെ� അ��ായം പരിേശാധി�ണം. െപൗ
െലാസ് ഗലാത�േദശ�ിലും �ഫുഗ�യിലും സ�രി�� ശി

ഷ��ാെര ഒെ�യും ഉറ�ി��െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ (അ
െ�ാ, 18:23), "അലക്സാ��ിയ�ാരനായി വാൈഗ�ഭവ
വും തിരുെവഴു�ുകളിൽ സാമർ��വുമു� അെ�ാ

േ�ാസ് എ�ു േപരുേ�ാരു െയഹൂദൻ എെഫേസാസിൽ

എ�ി. അവൻ കർ�ാവിെ� മാർ��ിൽ ഉപേദശം
ലഭി�വൻ ആയിരു� ;ു േയാഹ�ാെ� സ്നാനെ��ു
റി�� മാ�തം അറി�ിരു�ു എ�ിലും ആ�ാവിൽ എ

രിവു�വനാകയാൽ അവൻ േയശുവിെ� വസ്തുത

സൂ�്മമായി �പസ്താവി�യും ഉപേദശി�യും െച

യ്തു." (അെ�ാ, 18:24-25). ഈ അെ�ാേ�ാസാണ് എ

െഫെസാസിെല ശിഷ��ാേരാട് സുവിേശഷം അറിയി�

തും അവെര സ്നാനെ�ടു�ിയതും. ഇവിെട ചില േചാ
ദ��ൾ സ�ാഭാവികമായും ഉ�ാകാം. 1) �കിസ്തീയസ്
നാനം സ�ീകരി�ാ�വനും, സ്നാനെ��ുറി�് ഉപ
േദശം ലഭി�ി�ി�ാ�വനുമായ അെ�ാേ�ാസിനു സുവി

േശഷം അറിയി�ാൻ പാടുേ�ാ? 2) സ്നാനെമ� ഉപ
േദശം കൂടാെത അഥവാ കർ�ംകൂടാെത ര��പാപി�ാ

ൻ കഴിയിേ�? 3) സ്നാനെ�ടാെത പരിശു�ാ�ാവിെന
ലഭി�ി�? തുട�ിയവ. ഒ� ;ു ൈദവാ�ാവിെന�ൂടാ
െതആരും വീ�ും ജനി�ു�ി�. പരിശു�ാ�ാവില�ാ
െത സുവിേശഷം അറിയി�ുവാനും സുവിേശഷ�ിൽ

വിശ�സി�ുവാനുംആർ�ും കഴിയി�. ത�ൂലം വീ�ും
ജനി� ആർ�ും സുവിേശഷം അറിയി�ാം. അെ�ാ
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േ�ാസിെന സംബ�ി�് �കിസ്തീയ സ്നാനെ��ുറി

�� അറിവിെ��ിലും, ആ�ാവിൽ എരിവു�വെന�്

പറ�ിരി�ു�തിനാൽ വീ�ുംജനി�വനാെണ�് നി

സംശയം പറയാം. ര�;് �കിസ്തീയ സഭയ്�ു നൽകിയി
രി�ു� ര�ു അനുഷ്ഠാന�ളിൽ ഒരി�ലായും ഒ�ാ

മതായുമു�താണ് സ്നാനം. മെ�ാ�് കർ�ൃേമശയാ
ണ.് അത് നിര�രം അനുഷ്ഠി�ണം. സ്നാനെമ� ക
ർ�ം കൂടാെത ര� അസാ��മാെണ�് ൈബബിൾ ഒ

രിട�ും പറയു�ി�. മാ�തമ� സ്നാനെമ� കർ�ം കൂ
ടാെത ര��പാപി�ാൻ കഴിയിെ��ുവ�ാൽ, ര�കൃ

പയാൽ മാ�തമ�; �പവൃ�ിയുംആവശ�മാെണ�ുവരും.
മാ�തമ� സ്നാനം കൂടാെത ര��പാപി� സംഭവവും

ൈബബിളിലു�.് �കൂശിെല ക�ൻ അതിനുദാഹരണ
മാണ.് െപൗെലാസ് പറയു� ;ു 'സ്നാനം കഴി�ി�ാൻ അ
� സുവിേശഷം അറിയി�ാനെ�ത �കിസ്തു എെ�അയ

�ത ;ു' (1െകാരി, 1:17). മർെ�ാസ് 16:16 ഉ�രി��െകാ
�് പലരും വിശ�ാസേ�ാെടാ�ം സ്നാനവും അഥവാ

കൃപേയാെടാ�ം �പവൃ�ിയും േവണെമ�് പഠി�ി�ു�ു

�.് "വിശ�സി�യും സ്നാനം ഏൽ�യും െച���വ
ൻ ര�ി�െ�ടും; വിശ�സി�ാ�വൻ ശി�ാവിധിയി
ൽ അകെ�ടും." ഈ വാക��ിൽ�േ� അതിെ� ഉ

�രമു�.് ശി�ാവിധി വരു�ത് സ്നാനെ�ടാ�വന
�; വിശ�സി�ാ�വനാണ.് കൃപയ്�് �പവൃ�ിയുമാ

യി യാെതാരു ബ�വുമിെ��ു ൈബബിൾ പഠി�ി�ു

� .ു (േറാമ, 11:6). അർ�ാൽ ര�ി��ടുവാനായി ഒ
രു വ��ി അനുഷ്ഠിേ�� കർ�മ� സ്നാനം. ര�ാ
ന�രം �കിസ്ത�നി അനുഷ്ഠി��താണ.് മൂ�;് സ്നാ
ന�ിന് മുൻപും സ്നാനാന�രവും പരിശു�ാ�ാവ് ല

ഭി�തായി ൈബബിളിൽ േരഖയു�.് എ�ിലും എെഫ
െസാസിെല ശിഷ��ാർ അെ�ാേ�ാസിൽനി�ു േയശു
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വിെന�ുറി�� സുവിേശഷം േകൾ�ുകയും േയാഹ�ാ

െ� സ്നാനേമല്�ുകയും െചയ്തി��ം എ�ുെകാ�് പ

രിശു�ാ�ാവ് ലഭി�ിെ��ു�ത് ചി�നീയമാണ.് അ
തിെനാ� ഉ�രേമയു��; അവരുെട വീ�ുംജനനം നട
�ി�ി�ായിരു� .ു (േയാഹ, 3:6).സുവിേശഷം ൈകെ�ാ
�ി��ം ഇവരുെട വീ�ുംജനന�ിനു താമസം േനരി�തി

െ� ഉ�രമാണ് അേന�ഷിേ��ത.് ര�ാ��ായ�ി
ൽ െയഹൂദേനാടു� ബ��ിലും, എ�ാമ��ായ�ിൽ
ശമര�േനാടു� ബ��ിലും, പ�ാമ��ായ�ിൽ ജാ
തികേളാടു� ബ��ിലും ൈദവ�ിനു �പേത�ക ഉ

േ��ശം ഉ�ായിരു�തുേപാെല, േയാഹ�ാെ� സ്നാന
േമ�വേരാടുംൈദേവാേ��ശം നിറേവേ��ത്ആവശ�മാ

ണ.് �കിസ്തുവിന് മുേ�ാടിയായി വ� േയാഹ�ാൻ അ
േനകെര മാനസാ�രസ്നാനം കഴി�ി�യാളാണ.് േയശു
�കിസ്തുവിെനയും േയാഹ�ാൻ സ്നാനം കഴി�ി��. ഇ
നി േയശു തെ�യാണ് മശീഹാെയ�് േയാഹ�ാെ�

സ്നാനേമ�വർ�് േബാധ�െ��ാലും, അവർ മെ�ാരു
സ്നാനെ��ുറി�് ചി�ി�ി�. കാരണം മശിഹാെയ
ആേരാേണാ സ്നാനെ�ടു�ിയത് അയാളിൽനി�ു�

സ്നാനമാണ് ത�ൾ ഏ�ിരി�ു�ത് എെ�ാരു ചി�

അവെര ഭരി�ുവാനിടയാകും. ത�ൂലം േയാഹ�ാെ�
സ്നാനേ��ാൾ േ�ശഷ്ഠമാണ് �കിസ്തീയ സ്നാനെമ

�് അവെര േബാധ�െ�ടുേ��ത് സ�ർ��ിെ� ആ

വശ�മായിരു� .ുഅതുെകാ�ാണ് അെ�ാേ�ാെസ� ഭ
�െന ൈദവം മുെ�ാരു�ി എെഫെസാസിെല ശിഷ�

�ാേരാടു സുവിേശഷം അറിയി��െവ�ിലുംആ�ദാനം

നൽകാതിരു�ത.് തുടർ�് ൈദവം െപൗെലാസിലൂെട
�കിസ്തീയ സ്നാന�ിെ� സവിേശഷത അവർ�ു

െവളിെ�ടു�ുകയും സ്നാനാന�രം ആ�ദാനം നല്

കി വീ�ുംജനനേ�ാെട സഭയിയ അംഗമാ�ുകയും
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െചയ്തു. പരിശു�ാ�ാവു വ�േ�ാൾ ഇവർ അന�ഭാ
ഷയിൽ സംസാരി�ുകയും �പവചി�ുകയും െചയ്ത

തും ഇതിെനാ�ം േചർ�് ചി�ി�ണം. ഇവർ വീ�ും
സാനാനേമല്�ുേ�ാൾ �പത��മായ കൃപാവര�െളാ

�ും ലഭി�ിെ��ിൽ, ഞ�ൾ മുേ� ഇരു�േപാെല ഇ
േ�ാഴുമിരി�ു� .ു േയശുവിെ� നാമ�ിൽ സ്നാനേമ
�ി��ം ഒരു വ�ത�ാസവുമു�ായി� എ�ി�െന �കിസ്തീ

യ സ്നാനെ�സംശയി�ാനിടയാകും,ആ�ാദാനാന
�രം ര�ു കൃപാവര�ൾ ഒരുമി�� ലഭി�ു�ത് ഇവി

െട മാ�തമാെണ��തും ഈ വസ്തുതകെള�ാം ശരി

െവ�ു� .ു

കൃപയാേലാ �പവൃ�ിയാേലാ ?

ര� കൃപയാലാേണാ �പവൃ�ിയാലാേണാ എ�ു േചാ

ദി�ാൽ, വിശ�ാസികളായവെര�ാം ഒേരസ�ര�ിൽ പറ
യും; ര� കൃപയാലാണ.് എ�ി�് ചിലർ പറയും; ആ�
ദാന�ിനായി കാ�ിരി�ണം, ആ�സ്നാനം �പാപി
�ണം, ആ�ാധിവാസം ൈകെ�ാ�ണം, അഭിേഷ
കം പിടി��േമടി�ണം, ആ�മു�ദയ്�ായി വാ�ി�
ണം, ആ�ാ�ാര�ിനായി േനാ�ി�ാർ�ണം. പിെ�
�െന ര� കൃപയാലാെണ�ു പറയും? ര� എ�ാ

െണ�് എ�ാവർ�ുമറിയാം, പാപ�ിെ� ശ�ിയിൽ

നി�ും അധികാര�ിൽനി�ും �കിസ്േതശുവിെ� �കൂ

ശുമരണം മുഖാ�രമു� വിടുതലാണ് ര�. ഈ ര�

വിശ�സി�ു�വരിേല�് എ�ി�ു�ത് പരിശു�ാ

�ാവാണ.് ര�യുെട വ�ത�സ്തഅംശ�ൾഅഥവാ ര
�ി�െ�ടുേ�ാൾ വ��ിയിൽ നട�ു� ൈദവ�പവൃ

�ികളാണ് ആ�ദാനം, ആ�സ്നാനം, ആ�ാധിവാ
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സം,അഭിേഷകം,ആ�ാ�ാരം,ആ�മു�ദ. ഇെതാെ�
േവർതിരി�് േവദപുസ്തക�ിൽനി�ു പഠി�ാൻ കഴി

യുെമ�ിലും വ��ിയിൽ ഇതു െവേ�െറ അനുഭവമ�,
ഒരി�ലായി ലഭ�മാകു�താണ.് േയശുവിൽ വിശ�സി

�ാനു� കൃപ നല്കു�തു തുട�ി ര�ാപൂർ�ി വ

െരയു� പരിശു�ാ�ാവിെ� �പവൃ�ി ഇതിൽ അട

�ിയിരി�ു� .ു ഇവയിൽ ഒെ�ടു�ു മാ�ിയാൽ ര�
അപൂർ�മാണ.്ഇനി ഇവയിൽ ഒ�ിനു വില െകാടുേ�
�ി വ�ാേലാ, ര�കൃപയാൽ മാ�തമ�; �പവൃ�ി കൂടി
ആവശ�െമ�ുവരും. പൗെലാസിെ� േലഖന�ളിെല കൃ
പയും, യാേ�ാബിെ� േലഖന�ിെല �പവൃ�ിയും േച
ർ�് കൃപേയാടുകൂടി കുറ�� �പവൃ�ി േവണെമ�് പഠി

�ി�ു�വരു�.് അതും �കിസ്തീയ ഉപേദശമ�. കൃപ
യും �പവൃ�ിയുമായി ഒരു ബ�വുമിെ��ു േവദപു

സ്തകം പഠി�ി�ു� .ു (േറാമ, 11:6). പൗെലാസ് ര�ി
�െ�ടുവാനു� കൃപെയ�ുറി��ം, യാേ�ാബ് ര�ാ
ന�ര �പവൃ�ിയു�ുറി��മാണ് പറയു�ത.് ര�ി�
െ��വൻ �പവൃ�ികൂടാെത തെ� വിശ�ാസം െതളിയി

�ാൻ കഴിയിെ��താണ് യാേ�ാബിെ� വാദം. (യാ
േ�ാ , 2:18).അർ�ാൽ ര�യ്�ായി �പവൃ�ിആവ
ശ�മാെണ��; ര�ി�െ��വന് �പവൃ�ി ആവശ�മാ
െണ�ാണ് ൈബബിൾ പഠി�ി�ു�ത.് �പവൃ�ിയി�ാ
� വിശ�ാസം നിർ�ീവമാെണ�് െതളിയി�ു�ത് പി

ശാചു�േളാടു ഉപമി��െകാ�ാണ.് "ൈദവം ഏകൻഎ
�ു നീ വിശ�സി�ു�ുേവാ; െകാ�ാം ; പിശാചു�ള�ം
അ�െന വിശ�സി�യും വിെറ�യും െച��� .ു" (യാ
േ�ാ , 2:19). ഫല�ിൽ പിശാചിെ� ഈ വിശ�ാസം

െകാ�് വ� �പേയാജനവുമുേ�ാ? ര�ി�െ��ി�് കിട
�ുറ�ു�വനും ഇതുേപാെല മാ�തേമയു��. ര�
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േയാടു� ബ��ിൽ വിശ�ാസി വില െകാടുേ��ത്

ആ�നിറവിന് മാ�തമാണ.് വിജയകരമായ �കിസ്തീയ
ജീവിത�ിന് ഒഴി��കൂടാൻ പാടി�ാ�താണ് ആ�നി

റവ്. ആ�ാവിൽ നിറയുവാൻ ക�നയുമു�;് വീ�ും
വീ�ും ആ�ാവിൽ നിറ�തിെ� െതളിവും േവദപു

സ്തക�ിലു�.് ൈദവവചനവുമായി ഒ�ു േനാ�ി
ന�തു മുറുെക�ിടി�ാൻൈദവമ�ളായവർ�് സർ�

കൃപാലുവായ ൈദവം കൃപ നല്കെ�െയ�് �പാർ�ി��

െകാ�;്

18 / 06 / 2017 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ്


