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கிறிதவ கப எ . ஆ. கி ண பிைள
உைரயாசிாிய வி. ஞானசிகாமணி, எ.ஏ., பிஎ.. . ெத

.

ேவதாகம மாணவ பதிபக.
7, அ"கா ெத

ெச#ைன 600023, தமி% நா'

(த பதி) 1977, உாிைம பதி*
விைல ,. 3 - 00
நெச-தி அசக 7. அ"கா ெத , அய#)ர, ெச#ைன 600023.
----------பைடய
டாட ச/திர# . எ0. ேதவேநச# அவக12

கவிஞாி#
கவிஞாி# 150 ஆவ% ஆ&' நிைற) நிைன) ெவளி*'
கட* எ# இ தயைத
திற/தா; அவைர 4திக
எ# வாைய திற/ேத#.''
--- எ . ஆ. கி ண பிைள

எ. ஆ. கிண பிைள
ேதாற : 23-4-1827 மைற*: 3-2-1900 தி (52 : 18-4-1858
--------------பதிபாசிாிய றி+

ெச#ைன பகைலகழகதி# தமி%4ைறயி கி ண பிைளயி# 7கைள,
பிஎ.. ப1டதிகாக ஆரா-சி ெச-4 வ/தேபா4 (1969-74) இ/த அகவபா
என2 கி1ய4. ஆரா-சி ெச-வத2 என2 வா-பளித ெச#ைன
பகைலகழகதின 2 எ#9 ந#றி:ைடேய#. எ# ஆரா-சியிைன
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ேமபாைவயி1' வழிகா1ய கால;ெச#ற எ# ேபராசிாிய ெப /தைக டாட
(. வரதராசனா அவகைள இ/ேநரதி ந#றி:ட# நிைனகிேற#.

நா# இ/த அகவைல விள"கிெகாள ேமெகா<ட (யசியி# விைளேவ இ/த
உைர. அகவைல கக வி ) ேவா 2 இ4 4ைண)ாி: எ#9 ந)கிேற#.
கட*ைள ேபாறி வா5 வா%ைக2 அகவபா மிக* 4ைணயாக இ 2.
அகவ யாபி கவிஞ பாய4 இஃ4 ஒ#ேற.

ந<ப அ தி

ஜா#ச# ஞானாபரண அவக[1] "ேபாறி தி

அகவ''

எ#A தைலபி2 பதிலாக 'இர1சணிய அகவ' எ#9 தைலபி1 கலா
எ#9 2றிபி1டாக. இBவா9 அவக Cறியத2 காரண, கி ண
பிைளயி# ஏைனய 7க இர1சணிய' எ#A அைடெமாழி:ட#
இ ப4ேவ. ஆனா, அகவE# ெபா 1 ேபா2 ேபாறி ப<)ைடயதாக
ேபாறி அகFட# (வதா 'ேபாறி தி

அகவ' எ#A ெபய

ெபா த(ைடயதாக இ 2 எ#9 க திேன#.
--[1]. இவ GHட# நா1

ள உசாலா பகைல கழகதி கி ண

பிைளயி# இைறயிய எ#A ெபா  பறி தம4 பிஎ.. ப1டதிகாக
ஆரா-சி ெச-4வ கிறா.

"ேபாறி தி

அகவ'' எ#A தைலபி# கீ% உள ெச-தியி இ4 ேம



விளக ெப9கிற4. இர1சணிய மேனாகரதி, ேபாறி தி வி த"க'
எ#A தைலபிேலேய ஒ

பதிக இ ப4 ஈ<' நிைனகதக4.

எ# ேவ<'ேகாFகிண"கி 86 வயதினரான மைற தி . எமா#0 இ. உைவ1
(Emmons E. White) அவக (#Aைர நகியைம2 அவகF2 ந#றி
ெதாிவி4 ெகாகிேற#. ெச#ைன பகைலகழதி# தி 2ற
ஆரா-சிபிாிவி# விாி*ைரயாள )லவ (. ச<(க பிைள அவக
அ#)ட# அணி/4ைர நகியைம2 அவகF2 எ#9 ந#றி:ைடேய#.

இர1சணிய யாதிாிக நிைலய.
23-4-1977,

H. ஞானசிகாமணி
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)லவாி# 151வ4 பிற/த நா.
-------,#-ைர
Emmons E. White
669, Hrrison Avenue,
Claremont, California, U.S.A.

சிற/த தமி% கிறி0தவ )லவ எ#றி ஆபிர1 கி ண பிைள அவகளா
எ5தப1', இ4வைரயி அறியபடாம இ /த 'ேபாறி தி அகவ' எ#A
பாடைல டாட H. ஞானசிகாமணி க<ெட'தி கிறா. இ/த பாட
இவ 2 கிைடத வரலா9 (தEய ெச-திகFட# பாடE# ைகெய54
பைய: அசி1', ஒBெவா

பாட

2 ெபாழி)ைர: உபேயாக(ள

விளக*ைரகF எ5தி )லவ ைடய வா%ைக 2றி)ட# ஒ

சி9 7லாக

ெவளியி'கிறா. இத2 எ#ைன (#Aைர எ54மா9 அவ ேக1டேபா4 நா#
அதைன என2 ெகா'த க*ரவமாக க தி ந#றி:டA மகி%சி:டA
ஒ)ெகா<ேட#.

நா# ெத#னி/தியாவி 40 ஆ<'களாக கிறி0தவ மிஷனாியாக ெதா<'
ெச-தி கிேற#. அகாலதி சிற/த தமிழிலகிய"க சிலவைற ப4, தமி%
மகளி# ஞான' (The wisdom of the Tamil people) எ#A ஒ

சி9 7

எ5தியி கிேற#. தமி% நா1 மிஷனாி ஊழிய ெச-4 வ/த ேபா4
மகாவி4வா# கி ண பிைள அவகளி# இர1சணிய யாதிாிக , இர1சணிய
மேனாகர ஆகிய 7கைள ப2 பாகிய என2 கிைடத4.
இவறிE /4 சில பாடகைள நா# ஆ"கிலதி
தி சைபகளி

 இ/திய மக மதியி

 ெமாழிெபயதி கிேற#.

 நா# கால1ேசப"க

ெச-தி கிேற#. அெபா54 கி ண பிைளயி# பாடகைள இ/திய நா1'
ராகதி பா'ேவ#. கால1ேசபைத (2ேபா4 இர1சணிய
மேனாகரதிE /4 ெபா தமான சில பாடகைள அைவகF2ாிய இராக4ட#
பா'ேவ#. அ4 மக உளைத அதிகமாக கவ/4 வி'.

இ/த )0தகதி உள அகவ பா1 53 க<ணிக இ கி#றன. இைவக
ஒBெவா#9, ஆ4மாகைள நிதிய ஆகிைனயிE /4 இர1சி4,
கிறி04வி

ள நிதிய வா%விைன ெப9ப2 தம4 2மாரைன அAபிய
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கட*ைள ேபாறி பா'கி#றன. காணாமேபான ஆ' க<'பிகப1ட4
ேபால க<'பிகப1ட இபாட சிற/த பதி இலகிய வாிைசயி நி2
த2தி:ைடய4. இதி இைறயிய க 4க அதிக இ கி#றன. இைவ
ேவதவசன"களி# ஆதார"கFட# உைரயி விளகப' கி#றன.
பல இ/திய ந<பகF கிறி0தவகF மறவகF இதைன வா"கி
கபாக எ#9 ந)கிேற#. இதைன ப2 ேபா4 அவக ஆவியி
உசாக( ஆன/த( அைடவாக. ேம

 கிறி0தவ ஆசிாியக இ/த 7ைல

அவகFைடய மாணவகF2 க9ெகா'க ேவ<' எ#ப4 எ# வி ப.
கத இ/7Eைன ஆசீவதி4, அவர4 மகிைமெக#9 உபேயாகிபாராக.

(Sd) எமா#0 இ. உைவ1
-----------அணி.%ைர
)லவ (. ச<(க பிைள
விாி*ைரயாள , தி 2ற ஆரா-சி 4ைற
ெச#ைன பகைலகழக, ெச#ைன

'ேபாறி' எ#ப4 ஒ வைர )க%/4 ேபா9 உைரயா2. 'ெபா-தீ கா1சி
)ைரேயா- ேபாறி!' என மாதவி ேகாவலA2 எ5திய (ட"கE G1:ளதாக
இள"ேகாவக பா:ளா. (சில. 13:92). இேபாறி எ#ப4 பதி இலகிய
காலதி இைறவைன வண"2 ஒ

வணக ெமாழியாக பல இட"களி



பதகளா ேபசப1' வ/4ள4; 'காக' எ#9 இ ெசா ெபா ப'.
'வணக' அல4 'காக' எ#A ெபா ளி ேபாறி எ#ப4 ேதவார,
தி வாசக (தEய தி (ைறகளி

 பதி ெநறி காவிய"களி

 வழ"க ப'த

காணலா.

தனிதனியா- அைம/த ெத-வ4தி பாடகளி ேபாறி, ேபாறி என
பாயவகF உளன. தி நா*கரச பாய ' ேபாறி தி தா<டக'
இத2 தக சா#றா. தி வாசகதி 'ேபாறி' என இைறவைன ேபாறிய
அகவ 'ேபாறி தி

அகவ' என வழ"க ப'கிற4. ேபாறி தி வாசக"கF

சில உள. ெபாிய )ராண க/த)ராண (தEய காவிய"களி
)ராண"களி

 ம9 தல

 ேபாறி பாடகF காணப'கி#றன. உமாபதி சிவாசாாியா
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ெச-த ைசவ சிதா/த சாதிர"கF ஒ#9 'ேபாறி பஃெறாைட' எ#ப4
இBவாறாக ெத-வ பறிய பாட (ைறகF ேபாறி எ#ப4 பலரா



ெபாி4 ேபாறெபற4 எ#ப4 ெதளிவா.

தமி% இலகிய மர)களி ந#2 ேதா-/த கவிஞ கி ண பிைள: தா பாய
இர1சணிய யாதிாிகதி ேபாறி வி த"க பலவைற இைடயிைடேய ஏற
இட" களி த/4ளா.

ம#னர Gாிைம (ைற நிறீஇ 2ைம
வள/த

மகிபேன ேபாறி!

அ#ைன ேபா கசி/4/ த/ைத ேபா க/4
ஆபாி Gணதினா- ேபாறி!
ந#ெனறி யிக/த ம#னைர ெச24
நல)ைன நபேன ேபாறி!
ெச/ெநறி ெச#றா 294ைணயாய
திாிேயக ெத-வேம ேபாறி!

இ4 ேதவார4 வ  ேபாறி 4திகைள ஒ4ள4.

ப#ன  மகிைம ேயா' ப<ணவ பரவி ேயத
உ#ன  பரமா காய 4சிHறி /தா- ேபாறி!
)#னர ெபா 1' பாவ )ைல:ல க4 ேமவி
க#னியா ஓதிதா- ேபாறி ! க ைணவா ாிதிேய ேபாறி!

ெபா"2 நீ

ல2 ெகலா )<ணிய ெபாEய பாவ

ச"கட/ ெதாைலய நாF தனியற தைழப ேவத
ம"கல ேவாைச மக வானவ மகிழ மீ1'
இ"2யி ெத5/தி ரைN O1ய ெவ/தா- ேபாறி!

இைவ தி வாசக ேபாறி பாGர"களி# ேபாைக நிைன P1'கி#றன.

கிறி0தவ கப என )வி )க5 கவிஞ கி ண பிைள 7கைள த
கலாநிதி ஆரா-சி ப1டதி2 ெபா ளாக ெகா<' ஆரா-/4 ெச#ைன
பகைல கழகதி டாட ப1ட ெபறவ தி . H. ஞானசிகாமணி. கவிஞாி#
7கைள இவ ேதய ேபா4 இ4வைரயி அசி ெவளிவாராதி /த கவிஞ
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பாய அகவபா ஒ#றிைன க<ெட'தா. இஃ4 இவ 2 கி1ய ஓ
அ )ைதயேல. கவிஞ கி ண பிைள பாய பாவைககF அகவலா
இய#ற4 இ/த ஒ

ேம

பாடேலதா#.

, இ/த பாட (*றதா? கவிஞ ேம

 இதைன விாி4பாட

எ<ணியி /தாரா? எ#A ஐய"கைள ெயலா பதிபாசிாிய த உைரயி
ந#2 விளகி:ளா. அகவ கிைடத வரலா9, 'ேபாறி தி

அகவ' எ#A

தைல)களி இவ எ5தி:ள ெச-திக இ/7E# ெபா4 அைமபிைன:
சிறபிைன: ந#2 எ'4 கா1'கி#றன.

கவிஞ கி ண பிைள த/4ள அகவபா 53 க<ணிக - அதாவ4 106
அகளி அைம/4ள4. இவ9 39 ஆ க<ணியி, அதாவ4 77 ஆ அயி
ேபாறி ெதாட"2கிற4. எனேவ, இ9திப2தி 15 க<ணிக - 30 அகF
ேபாறி-மாைலயா2. பாடE# இ9தியைம) ேபாறி என அைமவதா
மி2தியான அக ேபாறி பறியைவயாதலா

,

 இத2 'ேபாறி தி

அகவ'

என பதிபாசிாிய ெபய R1:ளா. இBவா9 ெபய R1ட இவைர ஊகிய4
மாணிகவாசகாி# தி வாசக4 வ  'ேபாறி தி

அகவேல.' கவிஞ கி ண

பிைள2 ேபாறி பாட உண* த/த4 மாணிகவாசகாி# வாகாகேவ
இ கலா. ஏறதாழ இ/த அகவ மாணிகவாசகாி# 'ேபாறி தி

அகவE#'

அசி வாத4 ேபால உள4 எ#னலா.

தா பாய அகவE கவிஞ கி ண பிைள அகில காரண ஆ<டவாி#
தி )கைழ (தE உைர4 (1-11), அ'4 2மாரேதவனா
இேயGெப மாைன: (12-14), Sய ஆவிைய: (15-17) ேபாறி:ளா.
இத#பி# வி<Tலகதி மா1சி ெப9 விள"2 கி பாசனUதியி# (28-38)
மகிைமைய விளகி அUதியி# ெத-விக நல"கைள ேபாறி ெச-கி#றா (3953).

இ/த அகவE கட*ளி# தி வாகாகிய ேவதெபா ைள: கவிஞ கி ண
பிைள அ"க"ேக G1 ெச

கி#றா. உைரயாசிாியராகிய டாட H.

ஞானசிகாமணி விவிEயதி ேதா-/4 ெதளி/த உளதவராதE# அ"க"ேக
உாிய இட"களி கவிஞ க திய ேவத வசன"கைள: எ'4 த/4ளா.
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ம9 த தமி%)லைம ேதா#ற கவிஞ வா2ட# ஒ4 விள"2 (/திய
)லவகளி# வா2கைள: எ'4கா1:ளா. இைவெயலா இவத
விாி*ைர: காணலா2.

பாடெபா ைள ெபாழி)ைரயாக ந#2 விளகி, விாி*ைரயி ெபா தமான
விளக"கF த/தி பதனா ேபாறி தி அகவE# ெபா  V1ப ந#2
)லனாகிற4.

பதி) 4ைறயி டாட H. ஞானசிகாமணியி# (த (யசி இ4. தா
பதிபிக எ'4ெகா<ட 7ல கபா எளிதி )ாி/4 அAபவி2 வைகயி
ெபாழி)ைர, விாி*ைர, 7ைலபறிய 2றி)க (தEயவைற ஏற (ைறயி
அைம4 ெவளியி1'ளைம ேபாறதக4. கவிஞ ைகெய54பைய: பட
அசி வா4 இ/7E ேசதி ப4 தனிசிறபா2.

இ4 ேபா#ேற கவிஞ கி ண பிைளயி# பிற 7கைள: (5ைமயா-
தி1டமி1ட உைரவிளக"கFடA ஒ)ைம (தEய ஆரா-சி 2றி)கFடA
இவ பதிபிதா கவிஞாி# 7க தமி5லகி ந#2 பரவ வழியா2.
இெப (யசியி

 இவ ஈ'ப'வாராக.

ெச#ைன - 5
25-11-16

(. ச<(க பிைள

----------கவியரசாி# வா/0ைக0 றி+

பிற) : ஏபிர 23, 1827. (ெகால 1003, சிதிைர தி"க 12ஆ நா).
ெபேறா : த/ைத : ச"கரநாராயண; தா- : ெத-வ நாயகிைமயா.
2ல : ேவளாள சமய : ைவணவ
பிறபிட : கைரயி ), தி ெநேவE மாவ1ட.
தி மண : 14ஆ வயதி 9 வய4ள (தமா எ#ற சி9மிைய தி மண
ெச-விதன.
கிறி0தவகைள 4#)9த : தம4 பதிென1டா வயதி நW
கிறி0தவகைள 4#)9தினா.

9

பாைளய"ேகா1ைட : 1845- பாைளய"ேகா1ைடயி 2 )2/தா . - இ
காலதி தமி% )லைம மி2தி: ெபறா. தி பாகடனாத கவிராயாிட
பயி#றா.

தமிழாசிாிய : 1853- சாய)ர தி மைற கWாியி தமிழாசிாியரானா.
ேபராய டாட கா'ெவ இவைர இபணியி அமதினா.

ெச#ைனயி : சாய)ரதி பணியாறி வ/தேபா4 இர1சகரா த'தா1ெகாளெப9 தி (52 ெப9வதகாக 1857- ெச#ைன வ/தா.
தினவதமானி' 4ைணயாசிாியரா:, மாநில உய நிைல பளி 4ைண தமி%
ப<தரா: சிலகால பணியாறினா. ஆ"கில தமி% அகராதி
ெதா2பாளரான X1ட ெபசிவ ஐய அவகளி# கீ% இ"2 பணியாறிய
ேபா4 அவ 2 தமிழாசிாியரா: இ /தா.

தி (52 : 1858, ஏர 18ஆ நா தம4 (பதா அகைவயி மயிலாYாி
உள 'Sய தாமG தி சைப யி தி (52 ெபறா. இ4 (த எ#றி ஆபிர'
கி ண பிைள எ#9 அைழகப1டா. H. A. கி ண பிைள எ#ப4
ெப வழ2.

மீ<' பாைளய"ேகா1ைடயி : ெச#ைனயி தி (52ெபற பி#ன
கி ண பிைள பாைளய"ேகா1ைட தி பினா. 2'பதின 
கிறி0தவராயின. இவ ைடய தபி (ைதயா பிைள இவ 2 (#னதாகேவ
கிறி0தவராயினா. 1864-1875 சாய)ர கவி சாைலயி மீ<' கி ண
பிைள பணியாறினா-1865- ேவதமாணிக நாடா இயறிய 'ேவத ெபா 
அமாைன' எ#A 7ைல பதிபிதா. 1876- பாைளய"ேகா1ைட தி சைப
தி ெதா<ட கழக தின (C.M.S. College) கWாியி தமி% ேபராசிாியரானா.
இகாலதி கி ண பிைள: 2றாலதி2 அ கி ஒ

காபிேதா1ட

அைமதா.

தி வன/த)ரதி : 1886- தி வன/த)ர மகாராச கWாியி தைலைம
தமி% ேபராசிாியரானா. இ காலதி மேனா#மணீய ேபராசிாிய G/தர
பிைள இ"2 த4வ ேபராசிாியரா- விள"கினா. G/தர பிைள
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மேனா#மணீய இயறி வ/த இேத காலதி கி ண பிைள: இர1சணிய
யாதிாிக இயறி வ/தா எ#ப4 2றிகதக4.

2லேசகர#ப1ன : 1890ஆ ஆ<# ெதாடகதி தி வன/த)ரைத வி1'
இப1ன வ/4 1891 வைரயி உ) உபதி ெதாழிE ஈ'ப1டா.
இலகிய தி ெதா<ட : 1892--1900 (வா% நா இ9தி வைர) கிறி0தவ
இலகிய ச"கதி# ஆசிாியரா- ெதா<டாறினா. இகாலதி இவ ைடய
7க பல* ெவளிவ/தன.

மைற* : 3-2-1900.
சம கால )லவக : ேவதநாயக சாதிாியா (கி. பி. 1774-1864); ேவதநாயக
பிைள (கி. பி. 1826-1889) மகாவி4வா# மீனா1சி G/தர பிைள (கி. பி. 1815
1876); ேபராசிாிய ரா-பகS G/தர பிைள (கி. பி. 1855 - 1897).

கி ண பிைளயி# 7க

பதி) : 'ேவதெபா  அமாைன ,' 'பரதக<ட )ராதன' (தEயைவ. 'பரதக<ட
)ராதன' எ#ற 7E# ஆசிாிய டாட கா'ெவ ஐய.

ெதா2) : 'காவிய த ம ச"கிரக.''
இயறிய 7க :
உைரநைட : 'இலகண Rடாமணி' (1883) - 'தா கிறி0தவரான வரலா9' (1893) இஃ4 இ4கா9 தமிழி அசிடபடவிைல. இெபா54 அசி இ கிற4.
எ#னா அசிடப1' வ  இ/7 அ<ைமயி ெவளி வ  நிைலயி உள4.
இர1சணிய சமய நிணய' (1898).
ெச-: : 'இர1சணிய யாதிாிக' (1894); 'இர1சணிய மேனாகர' (1899); ேபாறி
தி

அகவ' (1884).

கி1டாத 7க – [இர1சணிய 2ற ,' 'இர1சணிய பால ேபாதைன'.
----------
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அகவ கிைடத வரலா2

ெச#ைன பகைல கழகதி# தமி% 4ைறயி ேபராசிாிய டாட (.
வரதராசனா அவகளி# ேம பாைவயி ஆரா-சி மாணவனா- பணியாறிய
ேபா4 (1969-1974) கி ண பிைளயி# 7க, அவைரபறிய ெச-திக
(தலானவைற திர1ட, அவ வா%/த பாைளய"ேகா1ைட (தலான இட"கF2
((ைற ெச#ேற#. 1893- கி ண பிைள 2றாலதிE /4 இலகியபணி
)ாி/4ளா. எனேவ, 1972- ஒ (ைற 2றால42 ெச#ேற#. அ"2ள
[கிறி04 2ல ஆசிரமதி' சில நல 2றி)க கிைடதன. 'காவிய த ம ச"கிரக'
எ#A ஒ

ப#Zறிர1' 7ைல கி ண பிைள ெதா2தி /தா. இ/த

7ைல U#றா<'களாக ேத வ/ேத#. இ/த ஆசிரமதி அழிபதகாக
ஓாிடதி ேசகப1 /த பைழய )தக 2ைபயி இ/த ப#Zறிர1'
கிைடத4. இஃ4 என2 2ைபயி கிைடத மாணிகமாயி9.

2றாலதிE /தேபா4, வடாகா' மாவ1டதி

ள கிறி04 2ல

ஆசிரமதி2 ெசலேவ<' எ#ற எ<ண ஏப1ட4. இ4 2றி4
அBவாசிரமதா 2 எ5தியேபா4, அவக கி ண பிைளயி# பாடக
எ5தெபற மிக பைழய Gவ ஒ#9 இ பதாக அறிவிதாக. அதைன
ெச#ைன கிறிதவ கWாி தமி% ேபராசிாிய தி . ெபா#A ஆ. சதிய சா1சி
அவக வாயிலாக ெபேற#. கி ண பிைளைய பறிய ெச-திக ேவ9
த"களிட இைல எ#9 தி பS ஆசிரமதா எ5திவி1டன.

ைகெய54 Gவ 1884-2 (#ன எ5தப1ட4. கி ண பிைள (த# (த
இர1சணிய யாதிாிக இயறிய ைகெய54 Gவகளி இஃ4 ஒ#9.
இர1சணிய யாதிாிகதி# (த இ

கா<ட"களி# ெப  ப2தி பாடக

இதி எ5த ப1'ளன. இ பாடக )லவர4 ெசா/த ைகெய5தி எ5த
ப1டைவ. இதைன ஆரா-/தேபா4 இB அகவ கி1ய4.
------------ேபாறி திஅகவ

ைகெய54 Gவயி ெகா'கப1'ள தைல) 'அகவ' எ#பேத. ஆனா,
பாடெபா ளி# ேபா2, இ4 'ேபாறி தி அகவ' எ#ற தைலபி2 ஏப
அைம/4ளைமயா, இதைல) ெகா'கெபற4.
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ேதவார பதிக அைமபிைன பி#பறி பல ேதவார"கைள கி ண பிைள
இர1சணிய யாதிாிகதி பா:ளா. தி வாசக பாட ேபாகி

 இர1சணிய

மேனாகரதி பல பதிக"க இ கி#றன. மேனாகரதி உள ேபாறி
தி வி த"க, ைகயைட பதிக, விG வாச கா1சி (தலான பதிக"க
தி வாசகதி# தா2றைவ கா1'பைவ.

எனிA, அகவ யாபி இவரா இயறப1ட பதி பாட எ4* அசி
வரவிைல. தி வாசகதி# அகவ (ைறயி பதி பாடக பாட ேவ<'
எ#ற எ5சி இவ 2 இ /தி த ேவ<'. அத# விைள வாகேவ இ/த
ேபாறி தி
ெபா54 தி

அகவ ேதா#றிய4 எனலா. இபாட ெபா ைள ேநா2
வாசகதி# நா#2 தி

அகவகளி# சாரைத: ஒேர அகவலாகேவ

பாட (ய#றி கிறா எ#9 எ<ண ேதா#9கிற4. பாட
(9ெபறாவி1டா

 பாடE# ேபா2 இதைன நம2 உண4கிற4.

ேபாறி எ#ப4 அகவE ெதாட"கி வி1டதனா இ#A சில ேபாறி அகைள
பாயி த C'. பாடE# ெப ப2தி: இதி ெந "கி வ/4வி1ட4 எ#ேற
ெசாலலா.

ெமாத 106 அகளி 66 (1-33) அகைள ஒ
பிறிெதா

சமயதி

 பாயி கலா. இ

சமயதி

. 40 (34-53) அகைள

ேவ9ைமயி இப2திகைள எ5தி

யி பேத இBவா9 எ<ண S<'கிற4. ெதாட/4 பாடேவ<' எ#ற
உணவி எ5தியி கிறா, ஆனா (9ெபறவிைல ேபா

.

பாட வவதிேல இ#A சில அகேளா, பல அகேளா பாயி கலா
எ#A ஏற2ைற இ பிA ெபா  அைமபி (5ைம இ கிற4. பாட
ெபா ளி# ெப பா#ைம ப<) ேநாகி: அகில காரண ஆ<ட வ (1-11);
2மார கட* (12-14); பாிGத ஆவியாகிய கட* (15-27); கி பாசன Uதியி#
மகிைம (28-38); அவ ைடய ெத-விக நல#க (39-53) என ப24
தைலபி1'ேள#.

கட* தைமதாேம மனிதA2 ேவததி ெவளி ப'திய வைகயிேல இ/த
அகவE# ெபா ேளா1ட அைம/4ள4. பைழய ஏபா' (5வதி

 எலா
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வல (5(த கட*ைள நா விளகமா- அறிகிேறா. )திய ஏபா1# (த#
நா#2 நெச-தி ஆகம"களி

 கட*, பாவதி ம: மனிதA2 மீ1பளிக

மனிதனான வரலாறிைன அறிகிேறா. அ'4 நடபக ஆகம (தல பாிGத
ஆவியானவாி# அ 1ெசயகைள ெதளிவா- அறி கிேறா. இ9தி ெவளிப'த
ஆகமதிேல ம<ணவ வி<ணவரா2 )4ைம மாற(, பாவ( பைழயன*
கழி/4 நிைலயா- )தியன )2தE# உச நிைலயிைன: கா<கிேறா. எனிA
ெதாடக (தேல ேவததி திாிேயக கட*ைள அறிகிேறா. ஆதியாகமதிேலேய
தி ைம/தைர: பாிGத ஆவியானவைர: 2றிபா காணலா. (ஆதி. 1:26;
3:15; ேயாவா# 1:1-3; ஏசாயா 9:6). கடவ ஒ வேர. மனிதA2 அவ
கி ைபயா- தைம தாேம ெவளிப'தியதி நம4 ந#ைமைய:
விளகைத: க திய அவ G தி வாகிய"களி Uவரா- நம2
ெவளிப1'ளா, (எபி. 1:1-3; ேயாவா# 16:13-16). நா இதைன விGவாசதா
அறி/4 அAபவிகிேறா. இ4 2றி4 உைரயி

 விளக காணலா.

கட* Uவரா- தைம மனிதA2 ெவளிப'திய நிைல, அவத ம"கள
2ண"க, மா<)க, வலைமக அ 1 பாE)க, மனிதAைடய H%சி,
மீ1சி, மா1சி, ம<ணிேல கட* 4தி, ம<ணவ  வி<ண  இைண/4
கட*ைள ேபா9த, வி<ணிேல கட*ைள ேபா9த, ம<ணவ#
வி<ணவனாகி வி<ணவ ட# கட*ைள ேபா9த இ#ன பல க 4கைள
அைம4 )லவ இ தி அகவைல பா:ளா. கிறி0தவ உளி1ட
ஒBெவா வ  இதைன ப4 தியானித ம1'ம#றி மனபாட ெச-4
ஓ4"கா கட*ைள ேபாறி வா5 அறிவி

 அAபவதி

 வள/4 இகபர

ஆசிகைள: ந#ைமகைள: ெபறலா.

அகவ

2 அேதா9 எ< ெகா'ப4 இய). ஆனா, இவ இர<' அகளி

ஒேர எ4ைக அைம/தி  பதனா இர<' அகF2 ேச4 ஓ எ<
ெகா'தி கிறா எனலா.

தி வாசக ேபாறி தி அகவE# ேபாறி ப2திகF ஈர ஓெர4ைக
அைம)ைடயனவாயி த ேநாக தக4. வடW வளலா இராமE"க
அக அ ளிய 'அ 1 ெப ;ேஜாதி அகவ' (9 ஈர ஓெர4ைக :ைடய
க<ணியைமபி உள4. இராமE"க அகளி# அ 1ெப ;ேஜாதி
அகவேபால இ/த ேபாறி தி

அகவE

 (9 ஈர க<ணியைம)

14

காணப'கிற4 ேதாதிரதி வ  அகவக இ(ைற ெபறி ப4
மணிவாசக ெதாடகமாக வ  ஒ

மர) எ#ப4 ந#2 விளகமாகிற4. தமி%

மரபி திைளத கி ண பிைள: மர) வழிேய த அகவைல அ ளியி கிறா
எ#ப4 ெதளி*.

ெமாத 106 அகளி ஓ இடதி (25) ஓ எ5ைத ேவ<டா எ#9
அதி கிறா . 51- ஓ எ5ைத வாிபிள/4 எ5தியி கிறா. பா1 ேவ9
அத தி த இைல. இஃ4 இவ ைடய கவிபா' ஆறைல ெதளிவாக
கா1'கிற4.

இவ த ைகெய54 மிக ெதளிவாக அைம/தி கிற4. அக ேகாணாம ேந
ேநராக சம இைடெவளி:ட# (4ேகாதாேபா உளன. க9) ைமயி
உள இவ எ54 அெச54ேபாலேவ ேதாற மளிகிற4. )லவ
ெப மானி# ைகெய54ப பட அசி வா4 இதி ேசகப1 கிற4.
17ஆ க<ணி எதி பகதி தனியா- எ5தப1'ளதா பட அசி
அைமயவிைல. ைகெய54ப பட அசி அைம4 பதிபிதி ப4
இபதிபி2ாிய ஒ

தனி சிறபா2.

---------ேபாறி திஅகவ

உலெகலா பர* ெமா தனி (தலா-,
அலகிட காிதா-, அகிலா ரணமா-,

1

ஒபற உய/த ெவா திாி ேயக
ெம-பர ெபா ளா- , விமல விதகமா-,

2

அநாதி நிதியமா-, அகள"க வி)வா-,
மநாதிக1 ெக1டா ெமௗன ந# னிைலயா-,

3

ேபா2 வர* ெபா /தா ெதவெறா'
தாகா4 நி#ற தனிேயக பரமா-,

4

15

(ெபா5 திக/4 (#Aற வைன4
தபிலா 4ண  சவஞா னெதா'

5

தி *ள நிைனத ெசயெலலா (2
ெப ைமேச ராற பிற"கிய சிதா-,

6

ெவ;Gட ேகா விாி/ெதன மகிைம
ெச;Gட விாி2 ேதேஜா மயமா-,

7

ஆழ( நீள( அகல( மிைனயெவ#
\ழிநி# றளபிA (ைறவிட வாிய!

8

க ைண யாற# பி# கட)க ம<
அ ணனி கதித அைலகிள/ ெத5பி,

9

பாராதி ய<ட பரெபலா )ைதத
ேபரா ன/த பிரளயா கரமா-,

10

ச"கப மாதிர ஜகெமலா சி 
த"கைவ )ர2 அ 12ண நிதியா-

11

சபைன யாேல Hபன மிழ/4
கபைன கட/த 4பவ/ ெதாைலய,

அ F

12

வாகி யி F9 மவிைத

ம ளற ெவாழி4, ெத Fற ெத 1,

13

இதரா தல42 ரNைண யைம4
)4யி ரளி2 )<ணிய Uதமா-,

4#ெனறி யாய ப#ெனறி ெயா52

14

16

)#ெனறி மாகைள ந#ெனறி ப'தி,

15

பாிதிெய# ெறாளி  G திய; Gடைர
இ தய ேதறி ெயா தைல யாக (),

16

தீதிலா நிதிய ஜீவ பாிய/த
பா4கா தளி2 பEதிரா 4மமா-,

17

இ/நிைல யறியா ேவைழ மாக
ப#னிய ெத-வ பதேப லா4

18

காம ெவ2ளி மயக" க/4,
தீைமைய ( கி ெசைமைய ெப கி,

19

ேநமிைய )ர2 நீதாதி பதியாய,
நாம ,ப ரஹிதா விகாாியா-,

20

சேவா கி ட சவபாி Yரண
சவா திக சசிதா ன/தமா-,

21

4#னிய ெபௗதிக ேதாற( ஒ'க(
ம#னிய சீல( வ*ெம# றிைனய

22

ஆதி யைமபி லTபிச காமெல
ேபா4ேமா பதா- )ைரயற ெவா5கE

23

ெஜகச வ"கF/ திBவியம" கள2ண
மக4வ விளகி வர#(ைற வண"க,

24

பாவசா கரதி பட றீ யமி%/த
ஜீவேகா க )ன ெஜ#மமா :-ய(),

25

17

கைடகணி த ளிய க ைணைய உ#னி,
மடெகா சீேயா# மகFள" கசி/4,

26

காைல: மாைல: ைக2வி திைற;சி,
சீலெமா' ேபாறி, ெஜயெஜய ெஜயெவன,

27

கறறி/ தட"கி க தி( பைகைய
(ற (னி/த (4தவ (நிவ 

28

எலா கன(, எலா மகிைம:,
எலா )க5, எலா 4தி:,

29

எலா வல எ/தா :னெக#
றலா- பகலா- அனவரத (ெதாழ(),

30

பாAமி# மினிெயன பர/ெதாளி கிள/த
வானக வாண  மாெப / Sத 

31

ஒ வா அ#ெபா' வ/4ச/ நிதியி
தி ேவா லகமா- ேசவி திைற;சி,

32

அதிபாாி Gத ! அதிபாாி Gத !
அதிபாாி Gத எ# றகமகி%/ ேதத

33

(ைற(ைற அ/தர 4/4மி (ழ"க,
4ைறெதா9/ 4ைறெதா9; G தியி# னிைசெயழ,

34

ச"கீத கான/ தைலதைல மய"க,
ம"கல வா%ெதாE வயி#ெறா9 மEய,

35

18

சதிய" கதிக, த ம/ தைழக ,
நிதிய Gகித நீணில மக,

36

வி<T ம<T வி )ட# ேபாறி ,
க<T மன(" க 4" களிக (),

37

க த  பரமா காய 4ப
ஒ கி

பாசன 4வ)ட# Hறி /(4).

இல"கிய ேபர

38

ெள/தா- ேபாறி!

நல"ெகாF பரம நாயகா ேபாறி!

39

ஒ#9 U# றாய ெவா வா ேபாறி
எ#ெற#9 மாறா இைறவேன ேபாறி

40

சவ ேலாக சரணியா ேபாறி!
சவ ஜீவ தயாபரா ேபாறி!

அ#)

41

வாய அபேன ேபாறி!

ம#பைத கிர"கிய வரதேன ேபாறி

42

ேதவ ேதவ ெஜேகாவா ேபாறி!
Uவா ஏக (தேல ேபாறி!

43

(/தா ரண 7E ெமாழிவிள ெகாளி 
சி/தா சனதி றிக%வா- ேபாறி !

44

இனிவ " ேகாப ெமைமதகி காம
தனிெயா

மகைவ த/தா- ேபாறி

45

19

ப5திலா ேவத பாரமாதி கைத
வழிவழி காத4 வ2தா- ேபாறி!

46

ெம-ய  ேவத வி5Gட ெகாFதி
ெபா-யி  க: )ராதனா ேபாறி!

47

ஆவ4 க தா அறிவின மாக
சாவ4 க தா தேகா- ேபாறி!

48

தீவிைன ெய#A; சிைறயிைட ப1ேடா
Hவிைன விலகி மீ1டா- ேபாறி!

49

ெபா-வழி :ழனற )ைலயேர (-ய
ெம-வழி கா1ய விதகா , ேபாறி!

50

இடகட லமிழ/த ேவைழேய (-ய.
அைடகல மாய அபேன ேபாறி!

51

தீதT காம ஜீவேகா கைள
பா4கா தளி2 பரமேன ேபாறி!

52

நாயிA" கைடயா- ந#றி ெகா# ேற2
தாயிA மினிய தபரா ேபாறி!
---------ேபாறி தி அகவ
எ. ஆ. கிண பிைள

அகில காரண ஆ<டவ
1. உலெகலா3 பர) ெமாதனி ,தலா4
அலகிட காிதா4,
காிதா4, அகலகா ரணமா4,
ரணமா4,

53
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ெபாழி)ைர : உலக எ"கி

 பரவி விள"2கி#ற ஒபிலாத, தனிேயக

பரெபா ளானவ , (த#ைமயானவ , அள/4 அறிய இயலாதவ ,
எலாவறி2 காரணமானவ  ஆகிய (கட*).

விளக*ைர : உலெகலா பர* : உலெகலா பர* எ#பத2 உலகதா
எலா  4தி2 எ#9 ெபா  ெகாளலா. கட* எ"2 நிைற/தவ.
”வான அவ 2 சி"காசன, Yமி அவ 2 பாத ப'' எ#9 தி வசன
C9கிற4 (அ. 7:49). ஒ.ேநா. “உ(ைடய ஆவி2 மைறவாக எ"ேக ேபாேவ#?
உ(ைடய சUகைதவி1' எ"ேக ஓ'ேவ#? நா# வானதி2 ஏறினா
அ"ேக இ கிறீ; நா# பாதாளதி ப'ைக ேபா1டா

, நீ

. நீ அ"ேக:

இ கிறீ'' ச". 139:7-8. இர1சணிய யாதிாிக(, இBவாேற ெதாட"2கிற4 :
''உலக யா* )ர/த

F#னத'' - வர. ப. 1.

ெப " காபிய"களான ெபாிய )ராண(, கபராமாயண( 'உல2' எ#ேற
ெதாட"2வ4 ஈ<' க தபால4:

''உலெகலா(ண/ ேதாத காியவ#'' - ெபாிய )ராண, பாயிர - 1
''உலக யாைவ: தா(ள வாக

ஒ

'' - கபராமாயண, பாயிர - 1.

தனி (தலா- : ேதாற நாச இலாதவ. எலாவறி2 (த#ைமயானவ.

அநாதியா- எ#ெற#9 உளவ (ஏசா. 40:28). ஒ.ேநா. ''நா உ<டா காதத2
(#A நாேன இ கிேற#'' (ஏசா. 43:13); "இ கிறவராக இ கிேற#,'"
"இ கிேற# எ#பவ'' (யா. 3:14).

அலகிடகாிதா- : மனித மனதினா அள/தறிய இயலாதவ. ஒ.ேநா. ஏசா. 40:13,
14. அவைர மனித 2 ெவளிப'4 ேவத("Cட மனித# இகதி

 பரதி

ந#ைம ெப9வத2 ஏ4வாக எ/த அள*2 அவ# அவைர அறி/4ெகாள
ேவ<'ேமா அ/த அள*ேக ெவளிப'தி:ள4 எ#பேத அைம:. அவ
பைடத வானைதேய இ/த வி;ஞான :கதி

 மனிதனா

அலகிடCடவிைல எ#றா அவைர எப அவனா அளவி1டறிய இய
---

?
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2. ஒபற உய.த ெவாதிாி ேயக
ெம4பர3 ெபாளா4,
ெபாளா4, விமல விதகமா4,
விதகமா4,

தம2 ஒ)ைம ப'தி CறCய ேவ9 யா  எ4* இலாத நிைலயி
உய/4, ஒ

திாிேயகராக*, உ<ைமயான பர ெபா ளா:, பாிGத

ஞானமா: விள"2 (கட*).

ஒபற உய/த : தம2 ஒ) உய* இலாதவ. ''தன2வைம இலாதவ#''
(2ற. 7). ''இபயி க எ#ைன யா 2 ஒபி'Hக? என2 யாைர நிகரா2
Hக? எ#9 பாிGத ெசா

ஒ

கிறா'' (ஏசா. 40:25).

திாிேயக : இ4 கட*Fைடய (ைமயி ஒ ைம 2ணைத: ஒ ைமயி

(ைம 2ணைத: 2றி4 கா1'கிற4. கட* Uவராக* (பிதா,
தி ைம/த, பாிGத ஆவி, ம. 28:19) அேத ேநரதி ஒ வராக* இ 2
இப<) மனித அறிவி# விளகதி2 அபாப1ட4. இதைன நா
நபிைகயா ம1'ேம அறிய இய

. இஃ4 ஓ ஆ< மக# தி மணதி2

(#ன ெபேறா 2 மகனாக*, தி மணதி2 பி#ன ஒ தி2
கணவனாக*, பிைள ேப9 கிைடத பி#ன த/ைதயாக* உற* மா9வைத
ேபா#ற ப<பினதாக அைமயலா எ#9 க தலா.

பிதாைவ தம2 கா1'ப பிE) இேயG ெப மா னிட ேவ<'த
ெச-தேபா4, அவ,
"பிE)ேவ, இBவள* கால நா# உ"கFடேன Cட இ /4 நீ எ#ைன
அறியவிைலயா? எ#ைன க<டவ# பிதாைவ க<டா#; அபயி க,
பிதாைவ எ"கF2 கா<பி: எ#9 நீ எப ெசா

"நா# பிதாவி

, பிதா எ#னி

உ"கFடேன ெசா

கிறா-?

 இ கிறைத நீ விGவாசிகிறதிைலயா? நா#

கிற வசன"க எ# Gயமா- ெசாலவிைல; எ#னிடதி

வாசமாயி கிற பிதாவானவேர இ/த கிாிையகைள ெச-4 வ கிறா.
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''நா# பிதாவி

 பிதா எ#னி

 இ கிறைத ந)"க; அபயிலாவி1டா



எ# கிாிையகளி# நிமிதமாவ4 எ#ைன ந)"க'' (ேயாவ# 14:9-11) எ#9
Cறினா.

அ'4 இேத அதிகாரதி இேயGவானவ பாிGத ஆவியானவைர பறி
ேபசியேபா4, ''சதிய ஆவியாகிய அவ வ ேபா4, சகல சதியதி2F
உ"கைள நட4வா; அவ த(ைடய Gயமா- ேபசாம, தா
ேகவிப1டைவக யாைவ:; ெசாE, வரேபாகிற காாிய"கைள உ"கF2
அறிவிபா.

"அவ (பாிGத ஆவியானவ) எ#Aைடயதி எ'4 உ"கF2 அறிவிபதினா
எ#ைன மகிைமப'4வா. "பிதாவிAைடயைவக யா* எ#Aைடயைவக;
அதினாேல அவ எ#Aைடயதி எ'4 உ"கF2 அறிவிபா'' (ேயாவா#
16:13-15) எ#9 Cறி:ளா.

இ"ேக நம2 கட*ளி# திாிேயக ப<) ெதளி வாதைல கா<கிேறா.

நா இ/த ஊ# உடE வா5 கால வைர2 அறி* Yவமாக இதைன
அறி/4ெகாள (யா4. இெபா54 விGவாசதினா ஒ)ெகாள
ேவ<ய4. நா ஆ#ம சாீர ெப9 ேபா4 இ/த உ<ைம நம2 பகலாக
விள"2.

பி#வ  இர1சணிய யாதிாிக பாடக இ"2 ஒபி1' உ#னதகன :
“ஒ#றிேல U#றா-, U#9
ஒ#றதா-, உலபி லாதா-,
நி#9ல கைன4 Sய
நிைன*மா திைரயி த/4,
ந#ெறன உவ/4, இரைN
ந2ெம-; ஞானா ன/த
2#றிைன அக4 தா"கி,
சி/தைன C வா%வா.'' - பாயிர - 2.

23

''த/ைத யாகி, உலகைன4
த/4, மVக தைம)ரக
ைம/த னாகி )னிதாவி
வவா- ஞான வரம ளி
ப/த மறநி#9 இல"2திாி
ேயகபரம# பதா )ஜைத
சி/ைத யார ெதா5ேதத
ேசர வா  ெஜகதீேர'' - இர1சணிய நவநீத படல 1.

ேம

 கா<க : இர1சணிய மேனாகர : ச/நிதி (ைற: ேயG நாயக Gவாமி-10.

கி ண பிைள தம4 ’இர1சணிய சமய நிணய' எ#A 7E எ5தி:ள
பி#வ  க 4 இ"2 2றிபிடதக4.

''திாிேயக ேதவ# எ#ற இ/த தி நாம மனித மன42 )தி2 எ1டாத பரம
இரகசியமான4. ஆயிA மன4காவ4 )திகாவ4 விேராதமானத#9. ெம-
G தியி கட*ைள தனிேயக வ04 ெவ#9, அ/த வ04ேவ U#9
த4வ"கFள ஒ

ெபா ெள#9, அ/த த4வ"க தமி நி விகபா:ள

ஏகவ04ேவ எ#9, ஆதலா ேதவ# ஒ வேரய#றி Uவரல எ#9,
திாி4வராய Uவாி ஒ வ (/தினவ மல பி/தினவ மல, ஒ வாிெலா வ
ெபாியவ மல சிறியவ மல, Uவ  சமநிதிய  சாிசமான மா எ#9
ெவளி ப1 கிற4. ஆதE அBவா9 விGவாசி4 வழி ப1' ஈேடற42
அ கராக (யல ேவ<'வேத மனித கடைம.'' இ . ச . நி. ப. 161-162.

3. அநாதி நிதியமா4,
நிதியமா4, அகள6க வி+வா4,
வி+வா4,
மநாதிக7 ெக7டா ெமௗனந# னிைலயா4,
னிைலயா4,

எ#ெற#9 நிைலேப9ைடயவரா-, 2றம9 எ"2 வியாபக(ளவரா-, மன
வா2 காய (தலாய )லAண*கF2 எ1டாத ெமௗன ந#னிைலயினராவிள"2கிறா (கட*).
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மநாதிக1 ெக1டா: மனித மனதி# அறி* திறனா அறிய இயலாதவ; ஆனா,
அவ தாேம நம2 ெவளி ப'த நா அவைர அறியலா. ேவதாகமதி ேதவ#
தைமதாேம மனிதA2 ெவளிப'தி:ளா. ஏசா. 40:28-''Yமியி#
கைடயா/தர"கைள சி த கதராகிய அநாதி ேதவ#.....'' ச".90:2-''நீேர
அநாதி யா- எ#ெற#ைற2 ேதவனாயி கிறீ.'' ேம

 கா<க : ேயாவா#

3:16; எபி. 1:1,2; 2:3-4; ஏசா. 46:10.
-----4. ேபா0 வர) ெபா.தா ெதவெறா'3
ெதவெறா'3
தா0கா% நி#ற தனிேயக பரமா4,
பரமா4,

இற) பிற) அைடயாம எதைன: பறி யிராம நி2 ஒபற ஒ
பரெபா

தனி

ளா- விள"2பவ (கட*).

பரெபா ளாகிய கட* தமி தம2 இறேபா, பிறேபா இலாதவ;
மெறா#ைற பறிெகா<' நிைல4 இ க ேவ<' எ#A சா) இலா4
தானாக எ#9 தனி4 ஒேர பரெபா ளா- விள"2பவ எ#பதா. ஒ.ேநா. ஏசா.
43:13; யா. 4:14.

பிற), இற) இலாதவ எ#ப4 தமி தம2 பிற) இற) இலாதவ
எ#பதா. இ4, கட* மகைள மீ1பதகாக மA பிறெப'தா, மனிதகைள
மீ1பதகாக த உயிைர சி

ைவயி ஈ/தா , U#றா நாளி உயிெத5/தா

எ#A உலக வரலா9 உ<ைமகFட# (ர<ப1டத#9.

ேபா2 வர* : ஒ.ேநா.
"ேபா2 வர* )ண* இலா )<ணியேன!''
- தி வாசக, சிவ)ராண.

"ேபா2 வர* இர* பக

 )ற) உF

வா2 வ* இலாத ஒ#9 ......' --க/தரல"கார.
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"அைவேய தாேன ஆயி

விைனயி#

ேபா2 வர* )ாிய ஆைணயி#
நீக இ#றி நி2 அ#ேற'' --சிவஞானேபாத, இர<டா 7பா.

தனிேயக பரமா- - ஒபற ஒ
சாய

தனி பரெபா ளா-. ஒ. ேநா.--''யா 2 எ#ைன

 சம(மாகி, யா 2 நா# ஒபா2ப2 எ#ைன ஒபி'Hக?'' ஏசா.

46:5.

''(/தி Yவகாலதி நட/தைவகைள நிைன:"க, நாேன ேதவ#,
ேவெறா வ  இைல; நாேன ேதவ#; என2 சமானமிைல .'' ஏசா. 46:9.
-------5. ,ெபா
,ெபா

திக.% ,#-ற வைன%3

தபிலா %ண3 சவஞா னெதா'

இற) , நிக%*, எதி* ஆகிய (காலைத: கட/4 எலாவைற:
(#னதாகேவ தவ9 இலாம (5வ4 அறி: (றறி* (ெபறவ கட*).

கால எ#ப4 மனித பைடபி# விைளவா உ<டான ஒ#றாகேவ இ கிற4.
(கா<க . ஆதி. 1;2.) காலைத (#) பி#) கட/4 அறி: (றறிவின கட*.
நிதியதிE /4 மனித பைடபி ேதா#றிய கால கட* தி ைம/தாி#
இர<டா வ ைகயி (/4 நிதியதி Vைழ:. அெபா54 எலா
)திதா2; பைழயன எலா ஒழி/4வி'. ஒ.ேநா. “அ/ததி

ளைவகைள

ஆதி(த ெகா<', இ#A ெச-யபடாதைவகைள Yவகால (தெகா<'
அறி விகிேற# ......'' ஏசா. 46:10. கட* எலா அறி/தவ.
------6. தி)ள3 நிைனத ெசயெலலா ,903
ெபைமேச ராற பிற6கிய சிதா4,
சிதா4,

தம4 தி *ளதி ெச-ய நிைன2 எலாவைற:, ெச-4 (2 ெப ைம
நிைற/த வலைம:ள சி4ெபா ளா- விள"2கிறா (கட*).
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கட*ளி# பைட) வலைம இதிேல Cறப'கிற4. கி ண பிைள இர1சணிய
யாதிாிகதி, ”ெசா ெலா#றா அைன4ல2 ேதா9விதா-'' எ#9,
இர1ணிய மேனாகரதி, ''நிைனத4 (கி#ற சவசாமதிய(ள நி மல
சி4' எ#9 பா'கிஞ. ''நீ ெசால ஆ2; க1டைளயிட நி2'' எ#ப4 தி
வசன. ேம

 கா<க : ''எ# ஆேலாசைன நிைல நி2; என2

சிதமானைவகைள ெயலா ெச-ேவ#,'' ஏசா. 46:10. ஒ.ேநா. ச". 33:6; 21 ஆ
க<ணி.
----7. ெவ:;ட ேகா9 விாி.ெதன மகிைம<
ெச:;ட விாி03 ேதேஜா மயமா4,
மயமா4,

ஒ

ேகா கதிரவAைடய ஒளி கைறக விாி/த4 ேபா#ற மகிைம:ைடய தீGட

பர) ஒளிமயமா- விள"2கிறா (கட*)

ேதேஜா மயமா- : ''ேதவ# ஒளியாயி கிறா.'' (1 ேயா. 1:5). கட* 'ேசரCடாத
ஒளியி வாசப<T கிறவ.'' (I தீேமா. 6:16). கட* ஒளிைய ஆைடயாஅணி/தி கிறவ எ#9 விவாிக ப1'ளா. ச". 104:2. ''நா# உலக42
ஒளியாக வ/ேத#'' எ#9 இேயGெப மா# Cறி:ளா. ேயாவா# 12:46. ேம



கா<க : ெவளி. 10:1; 4:3; 9:17,18; 11:5; 14:14; 15:2-8.
---------8. ஆழ,3 நீள,3 அகல, மிைனயெவ#
@ழிநி# றளபி- ,ைறயிட வாிய

ஊழி ஊழி காலமாக நி#9 கட*ளி# இ பிடதி# ஆழைத:, நீளைத:,
அகலைத: அள/தா

 அறிய இயலா4.

தி வசன, ”இேதா, வான"கF, வானாதி வான"கF உைம ெகாளாேத'' (II
நாளா. 6:18) எ#9, ''கத ெசா

கிற4 எ#னெவ#றா : வான என2
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சி"காசன, Yமி என2 பாதப; நா# த"கியி 2 0தல எபப1ட4?''
(ஏசா. 66:1) எ#9 C9கி#ற 4. ஒ. ேநா. எேப. 3:18:19.

வி<ெவளி வி;ஞான பல )4ைமகைள க<' வ  இ/நாகளி ஒ

மனித#

த# வா%நா (5வ4 (கி1டத1ட 120 ஆ<'க) வி<ெவளி கபE
பயண; ெச-4 ெகா< /தா

 அத# எைலைய காண(யா4 எ#9

C9வைத நா அறிகிேறா. எனேவ எ"2 நிைற/4ள கட*ளி# இ பிடைத
வி;ஞானதா க<'பிக இயலா4; ஆனா மனித மனதா - பதியா ,
அ#பா விGவாசிதா அவைர அறியலா. அவைர நம2 ேகாயி
ெகா< க ெச-யலா. (1ெகாாி 3:16,17).

''ஆக, அள* இ9தி இலா-!'' - தி வாசக. சிவ)ராண (ஒ)ைம)
---------9. கைண யாற# பி# கட+க ம&9,
ம&9,
அணனி கதித அைலகிள. ெத 3பி,
3பி,

(அதைகய கட*ளி# - க<ணி , 8) க ைணயாகிய ஆ9, (அவர4) அ#) கடE
கல/4 அ  மி2தி: நிைற/த அைலகளாக எ5பி(ய4)
க ைண --ஆ9; அ#) - கட; அ  - அைல எ#றவா9 உ வக ெச-கிறா.

கட*ளாகிய க ைண, அ#) கடலாகிய ேதவ 2மார# வழியாக வ/4 அ ைள
ெபாழி/த4; அ  ெபாழி/த4 எ#பதைன பாிGத ஆவியானவாி#
வ ைக:டA இைணகலா. (ஒ.ேநா. ேயாவா# 16:7).

க ைண- இரக (mercy). ”ஆனா

 ஆ<டவேர, நீ மன* க(, இரக(,

நீய ெபா9ைம:, Yரண கி ைப: சதிய((ள ேதவ#.'' (ச". 86:15).
”கதாேவ, உ(ைடய இரக"கைள: உ(ைடய கா ணிய"கைள:
நிைனத F, அைவக அநாதி கால(த இ கி#றனேவ.'' (ச". 25:6).
''அவ ைடய இரக மகா ெபாிய4'' (II சா. 24:14).
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கி ண பிைள, கட*ைள, ”நீதி இரக சமரச" எ#9 C9கிறா. பி#வ 
இர1சணிய யாதிாிக பாடைல: கா<க:

"கபைன கட/த ேபாேத கபைன கட/4 நி#ற
தபர நீதி ெபா"கி தழெலழ சினவி நீட
அ)த க ைண ெபா"கி யாரழ லவிக நாட
ெபா)9 2மர# ேந/4 ந'வரா- )கல

றா.''

-- இ . யா . ஆதிப வ, இராஜ4ேராக படல, 8.
----------10. பாராதி ய&ட பரெபலா3 +ைதத
ேபரா ன.த பிரளயா கரமா4,
கரமா4,

(அBவா9 எ5பிய அ  அைலக) ேபரான/த (ேபாி#ப) ெப ெவளமாகி
உலக பர) எலா வைற: )ைத4 (நிரபிய4).

8, 9, 10 க<ணிகளி# ெபா ைள இைண4 பாக ேவ<'. ஆழ, நீள, அகல,
உயர"கைள அள/தறிய (யாதவராகிய கட*ளி# க ைண அவர4 அ#)
கடE கல/4 அ  ெசறி/த அைலகளாக எ5பி ேபரான/த ேபாி#ப ெவள
ெப ெக'4 உலக பர) எலாவைற: )ைதத4 எ#பதா. மனிதனா
த#னறிவி# 4ைணெகா<' அவைர (றி

 தானாக அறிய இயலா4 எ#றா

கட* தம4 அ#பா, மனித# அவைர எெபா54 எ"2 எ/நிைலயி

,



அறி/4ெகாவத2 ஏ4வாக எ"2 நிைற/தி கிறா. எனேவ, அவைர என2
ெதாியா4; எ#னா அவைர அறிய (யவிைல எ#9 ெசால இயலா4
எ#பதா.

அ#): ''ேதவ# அ#பாயி கிறா'' (1 ேயாவா# 4:8). அ#ேப கட* எ#பத#9.
கட* உலக மக மீ4 ெகா<'ள கடலைனய அ#பிைன தம4 தி )தவ
ராகிய இேயGைவ உலக மீ1பராக அAபியதா ெவளிப'தி:ளா. கா<க
ேயாவா# 3:16; 1 ேயாவா# 4:9. கட* மா/த மீ4 ெகா<'ள அ#ைப
வFவ வாகி, ''அ#பி2 உ<ேடா அைட2 தா%'' எ#9 கா<கிேறா.
அ#) ெகா'2 ப<பின4. மA2ல பாவதினா மீ9த

2 உ1ப1 /த

29

ேபாதி

 கட* தம4 அ#ைப அைட4 ைவக இயலாதவரா- அவேர நமீ4

(தE அ#)ெகா<டா. ''ஒ வ# த# சிேநகித காக த# உயிைர ெகா'கிற
அ#பி

 அதிகமான அ#) ஒ வாிடதி

 இைல.'' (ேயாவா# 15:13). இேயG

அதைன ெச-தா. அள வி#ைம ேநாகி அ#) 'கட' என உ வக ெச-ய
ப1'ள4. ஒ.ேநா. I ெகாாி. 13:13, ''இெபா54 விG வாச, நபிைக, அ#)
இU#9 நிைலதி கிற4; இைவகளி அ#ேப ெபாிய4.'' கி ண பிைள,
''அ#ேப உ வாகிய ஆரணேன'' எ#9 இர1சணிய மேனாகரதி பா'கிறா.

அ  : ''அ  எ#A அ#) ஈ# 2ழவி' எ#ப4 தி வFவ. 'அ  அதைன
ெப9பவாி# த2தி பாரா4 வழ"க ெப9வ4.'' ''கி ைப: சதிய( இேயG
கிறி04வி# Uலமா- உ<டாயின" (ேயாவா#. 1:17) எ#ப4 கட*ளி# தி வா2.
கட* அடகி ைவக இயலாத தம4 அ#பி# விைளவா தி ைம/தைர உலகி2
ஈ/தா. ெத-வமக# வழியாக அ  மகF2 கி1:ள4. "கி ைபயினாேல
விG வாசைதெகா<' இர1சிகப1ேடா'' எ#கிற4 தி வசன. கட*ளி#
இ/த அ  பாE) எலா நா1டவ 2 உ<'. நெச-தியி# வாயிலாக இைற
வAைடய அ பாE) எ"2 பரவி எலாவைற: ஆ1ெகாFகிற4.
கி ண பிைள பி#வ மா9 பா'கிறா :

''உ#ஆ அ  ஒ#9 அேய2 உளேத
எ#னா அைடயா பய#யா4 ெகாலா
இ#ேன தி * ள இர" 2திேய
ெபா#னா 'ெதா5 2ணY தரேன!'' - இ. ம. 2மாராVYதி - 13

'')<ணிய# கி ைப ேயயா- ெபாE/த4 ஜீவவாாி''
- இ. யா. பர . ப .-6.
------11. ச6கப மாதிர3 ஐகெமலா3 சி9
த6கைவ +ர03 அ7ண நிதியா4,
நிதியா4,

நிைனத அளவி உலக"க எலாவைற: உ<டாகி, அBவா9 உ<டாகிய
உலக"கைள எலா கா4 பராமாி2 அ 12ண நிதியா- (விள"2கி#றா).
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6வ4 க<ணிைய இதAட# ஒபி1' கா<க.
''நிைனத4 (கி#ற சவசா மதிய(
நி மல சிைத .......'' - இ . . : ச/நிதி(ைற -1.

"கத ைடய வாைதயினா வான"கF, அவ ைடய வாயி# Gவாசதினா
அைவகளி# சவேசைன : உ<டாகப1டன.'' -- ச". 33:6.
----------2மாரேதவ#
12. கபைன யாேல விபன மிழ.%
கபைன கட.த %பவ. ெதாைலய,
ெதாைலய,

(தீயவனி#) வ;சைனயா நலறிவிைன இழ/4, கட* அ ளிய க1டைளைய
மீறிய 4#மாகதா விைள/த பாவ, பிற) நீ"2வத2.

கட* (த மா/த 2 அ ளி ெச-த க1டைள, அவகைள சாதா# வ;சித
வித, அதனா மA2லதி2 விைள/த தீைம (தEயவறி# வரலாறிைன
அறிவத2 ஆதியாகம 2, 3, அதிகார"கைள பக.
---------13. அB வாகி யிB2 மவிைத
மளற ெவாழி%,
ெவாழி%, ெதBற ெத79,
ெத79,

அ  வவான ேதவ 2மாரனாகி (உலகி அவதாி4) அ;ஞானமாகிய இ ைள
மயகமற நீகி அழி4 உலகைத ெதளிவாக அறி*9தி அ ளினா.

அ F : கட* மனிதைன மீ1க மனிதனான வரலா9 இதனா அறியப'கிற4.
'கி ைப: (அ F) சதிய( இேயG கிறி04வி# Uலமா- வ/த4'' எ#ப4
தி வா2 . கட* மனித உட எ'கவிைல எ#றா மகF2 கட* அ 
கி1யி க (யா4; அ; ஞான அழி/தி க (யா4: ெம-யறிவி# ெதளி*
கி1யி கா4. அ  பாE) இைல எ#றா மீ1) இைல. மீ1) கட*
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அ F ஈ*. ''இயைக அரசி E /4 அ  அரசி# வழியாக நா மகிைம
அரG2
Vைழகிேறா.''
------------14. இதரா தல%0 ரDைண யைம%
+%யி ரளி03 +&ணிய Eதமா4,
Eதமா4,

இ/த உலகதி2 (உலக மகF2) மீ1) வழியிைன ஏபா' ெச-4 )4யி
அளி2 )<ணிய உ வினரா-,

)4யி : ''ஒ வ# கிறி04*2 இ /தா அவ# )திய பைடபாஇ கிறா#'' எ#ப4 தி வா2. மீ9த

2 உ1ப1ட ஆ#மா மாைய2

அழி*2 ஆ1ப1ட4. ஆ#மா ேதவைம/த வழியாக மீ1) ெப9 ேபா4 )4யி
ெப9 மாையைய விலகி நீ'வா%* ெப9கிற4 எ#பதா.

12-14 க<ணிகளி கட* தி ைம/த வழியாக மகF2 அ ளிய மீ1)
Cறப1ட4. கட* மகைள மீ1க மனிதனானா எ#ப4 Cறப1ட4.
-----------பாிGத ஆவி
15. %#ெனறி யாய ப#ெனறி ெயா 3
+#ெனறி மா0கைள ந#ெனறி ப'தி,
ப'தி,

ெக' ெநறிகளாகிய பல ெநறிகளி வா5 இழி/த வழி ெச

 மகைள நல

ெநறி2 ெகா<' வ/4,

ந#ெனறி ப'தி: பாிGத ஆவியானவ மக உள"களி தி வசனதி#
வாயிலாக அ 1ெசய )ாி/4 அவக ெச

 தீயவழிகைள அவகF2

உணதி அவக மனைத தி தி அவகைள நலவழிப'4கிறா.
-------16. பாிதிெய# ெறாளி3 ;திய: ;டைர
இதய ேதறி ெயாதைல யாக (),
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(பாிGத ஆவியானவ) மகFைடய இதய"களி Rாியைனேபால ஒளிவி'
ேவததி# ஒளிைய ஏறி அவகைள (தி ெநறியி) ஒ (கப'தி (நட4கிறா)

G திய; Gட : G தி - ேவத. 'ேவதேம ெவளிச'' எ#ப4 தி வசன. பாிGத
ஆவியானவ இதய"களி தி வசனதி# Uல ேவததி# ஒளிைய ஏ9கிறா.
ஒ.ேநா. ''உம4 வசன எ# காகF2 தீப( எ# பாைத2 ெவளிச(மாயி கிற4.'' ச". 119:105.
--------17. தீதிலா நிய ஜீவ பாிய.த3
பா%கா தளி03 பவிதிரா %மமா4,
%மமா4,

தீைம அTகாம நிைலயான உயிவா%* (ெப9) வைரயி எகாலதி



பா4கா4 (ஆ#மாகைள கட*ளிட) ேசபி2 பாிGத ஆவியா-,

பா4காதளி2 : ஒ.ேநா. 1 ெகாாி. 3:16,17; II ெகாாி. 6:20; எேப. 1:13-14;
ேயாவா# 14:16. பாிGத ஆவியானவ உள"களி 2றைத உணதி நவழி
ப'4வ4ட# (கா<க ேயாவா# 16:8; அ. 2:37,38) மக உள"களி
தி ேகாயி ெகா<' அவகF2 ேபாதி4 ( ேயாவா# 2:27) அவகைள
இB*லக வா%வி ேதறி தீயவனி# தா2தகளி# ேபா4 ஏற ேவைளயி
அவகF2 உதவி தி ெநறி வ5வா4 காகிறா. இதைகய பா4கா)
ஆ#மாகF2 இB *லகி உயி வா5 கால வைர2 இ#றியைமயாத
தா2.

பவிதிரா4மமா-: கட* பாிGதமான ஆவியாயி கிறா. ஒ.ேநா. ''ேதவ#
ஆவியாயி கிறா, அவைர ெதா54ெகாFகிறவக ஆவிேயா' உ<ைம
ேயா' அவைர ெதா54 ெகாள ேவ<'.'' ேயாவா# 4:24.

15,16,17 ஆகிய U#9 க<ணிகளி

 பாிGத ஆவியி# அ 1ெசய Cறப1ட4.

அதாவ4, பாிGத ஆவியானவராகிய கட* மீ1) தி ெநறியி மகைள ஆ9
ப'தி காப4 ேபசப1ட4.
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----------18. இ.நிைல யறியா ேவைழ மா0க
ப#னிய ெத4வ பதேபா லா%,
லா%,

இ/த நிைலயிைன ப2தறியாத மக கட* ெசா#ன பதைர ேபா#றவக.

மாக : ப2தறிவி#ைமயா மாக எ#றா. ''ெத-வ ப#னிய பத ேபாலா4''
எ#9 C1 ெபா  ெகாள ேவ<'. இதிேல ேகா4ைம மணி, பத பறிய
உவைம ெபாதி/4ள4. கா<க. ம. 3:12; W.3:17. ேகா4ைமமணி கட* ெநறி
ஒ52 மகF2 உவைம.
---------19. காம ெவளி மய0க6 க9.%
க9.%,
9.%,
தீைமைய ,0கி< ெச3ைமைய ெப0கி,
ெப0கி,

காம, ெவ2ளி, மயக ஆகிய U#9 2ற" கைள: ேபாகி தீைமைய அழி4
ந#ைமைய வள4.

ஒ.ேநா .
''காம ெவ2ளி மயக இைவ U#ற#
நாம ெகடெக' ேநா-' (2ற 360)
ேம

 கா<க. 1 ேயாவா# 2:16-''ஏெனனி, மாமிசதி# இைச:, க<களி#

இைச:, ஜீவனதி# ெப ைம:மாகிய உலகதி
பிதாவினா

ளைவகெளலா

<டானைவகளல, அைவக உலகதினா உ<டானைவக.''

----------20. ேநமிைய +ர03 நீதாதி பதியா4,
பதியா4,
நாம Fப ரஹிதா விகாாியா4,
விகாாியா4,

உலகைத கா2 நீதிபதியா- , ேப  உ * இலாதவரா- ,
ேவ9பாடறவரா- (விள"2கிறா).
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நீதாதிபதியா-: கட* நீதி:ளவ. அவ நீதியா- உலைக ஆ<' வ கி#றா.
'கதாேவ, நீ நீதிபர, உம4 நியாயதீ)க ெசைமயானைவக.'' ச".
116:137.

நாம: ேமாேச (னிவ கட*ளிட அவ ைடய தி நாமைத ேக1டெபா54,
அவ: "இ கிறவராக இ  கிேற#...... இ கிேற# எ#பவ'' எ#9
Cறி:ளைம (யா. 3:14) இ"2 ஒபி1' காணதக4.

உ : 'ேதவ# ஆவியாயி கிறா'' எ#9 தி வா2 C9கிற4.
ரஹிதா விகாாி--ரஹித அவிகாாி; ரஹித - இலாைம;
அவிகாாி - ேவ9பாடறவ. நாம ,ப ரஹித - ேப  உ * இ#ைம.
--------21. சேவா கிட சவபாி Hரண
சவா தி0க ச<சிதா ன.தமா4,
ன.தமா4,

எலாவறி2 ேம#ைமயான, (9 நிைற/த, எலாவைற: ஆF
உாிைம:ள சசிதான/தமா- (விள"2கிறா)

’சசிதான/தமா- : ச4--சி4 - ஆன/த :
உ<ைம - அறி* - மகி%சி (ஆன/த). ஒ. ேநா.

'சதா- நி களமாெயா

சாமிய( மிலதா-

சிதாயா ன/தமா- திக%கி#ற திாி4வேம'' இ. ம. 20:1.
------------22. %#னிய ெபௗதிக ேதாற,3 ஒ'0க,3
ம#னிய
ம#னிய சீல,3 வ9)ெம# றிைனய

காணப'கி#ற உலகதி# ேதாற, (*, நிைலேப9ைடய ஒ5க, உ வ
(தEய இைவ ேபாவன (எலா).
---------
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23. ஆதி யைமபி லIபிச காமெல
ேபா%ேமா ப9தா4 +ைரயற ெவா கJ,
கJ,

ெதாடகதிேல அைவ அைமகப1ட நிைலயிE /4 ஓ அT* தவறாம
எெபா54 ஒேர நிைலயா- 2ற இலாம ஒ52வதி,
------------24. ெஜகச வ6கB. திKவியம6 களண
மக%வ3 விள0கி வர#,ைற வண6க,
வண6க,

ச வ உலக"கF (கட*ளி#) உய/த பாகிய நிைற/த மகிைமயான
2ண"கைள விளகி Cறி (ைறப (அவைர) வண"2கி#றன).

மக4வ விளகி : கட*ளி# அ "2ண"கைள:, ேம#ைமயான ெசயகைள:
விவாி/4 அவைர வண"2 த மர). கா<க : ச". 136.
----------25. பாவசா கரதி படறீ யமி/.த
ஜீவேகா 9க +ன ெஜ#மமா !4ய(
!4ய(0),

பாவ கடE 4#ப(9 அமி%/4ள ேகாகணகான ம#பைதக ம9பிற)
அைட/4 மீ1) ெப9வத2,

கட* இ வைக பிற)கைள உலக மகF2 நிய மி4ளா . ''மாசதினா
பிறப4 மாசமாயி 2; ஆவியினா பிறப4 ஆவியாயி 2'' (ேயாவா# 3:6).

(த பிற) : ''மாசதினா பிறப4.'' இஃ4 ஆ< ெப< இவகளி# விதா
உடE எ'2 மனித பிற).

இர<டா பிற) : இஃ4 ஆவியினா பிறப4.'' இ4 தி வசனமாகிய விதி#
வழியாக பாிGத ஆவியானவ மக மனதி அ 1ெசய )ாிவதா உ<டா2
பிற) . நபிைக, மன/தி )த, அறிைக ெச-த, தி (52 ெபற
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எ#A பகளி இ/த ம9பிற) உ<டாகிற4. (ஒ.ேநா . மா2 16:16; அ. 2:38;
17:30,31; ேராம 10:17; ம. 10:32,33; அ. 8:36-37; ேப4

3:21; தீ4 3:5).

"இேயG அவA2 ம9ெமாழியாக : ஒ வ# ம9ப: பிறவாவி1டா
ேதவAைடய அரைச காணமா1டா# எ#9 ெம-யாகேவ ெம-யாகேவ
ெசா

கிேற# எ#றா.'' ந இேயG ெப மா# நிெகாேத(*ட# ேபGேபா4:

“ஒ வ# த<ணீாினா

 ஆவியினா

 பிறவாவி1டா உதவAைடய அரசி

பிரேவசிகமா1டா# எ#9 ெம- யாகேவ ெம-யாகேவ உன2 ெசா

கிேற#

எ#றா.'' ேயாவா# 3:3,5.

)னெஜ#ம : ம9பிற), )4 பிற). (1 ெகாாி. 5:17; ேராம 6:3,11).
-------26. கைட0கணி தளிய கைணைய உ#னி,
உ#னி,
மட0ெகா9 சீேயா# மகBள6 கசி.%.
கசி.%.

மக மீ1) ெப9வத2 கட# காடா1சி4 அ ளிய க ைணைய நிைன/4
சீேயா# மண வா1யாகிய (தி சைப) உள( கி,

சீேயா# மக : சீேயா# எ#ப4 எ சேல(2 வழ"க ெப9 இ#ெனா

ெபய .

வி<Tலக( சீேயா# எ#9 2றிகப'கிற4. 'சீேயா# 2மாதி' எ#ப4
இ0ரேவ மகைள: 2றி4கா1'வதா2. 'மட ெகா சீேயா# மக' எ#ற4
தி சைபைய 2றிபதா2. தி சைப மணவா1 எ#9 கிறி04 மணவாள#
எ#9 தி வசன"களி 2றிகப'கி#றன. தனி ஆ#மா* மணவா1
(க)ைடய க#னி) எ#9 பதி ெப கி வழ"கப1'ள4. பதி ெநறியி
உள 'நாயக# நாயகி பாவ' இ"2 ஒபிடதக4. (சகாி. 9.9; எசா. 60:14; ம.
25:1-13; II ெகாாி. 11:2; ெவளி. 11:4).

இர1சணிய யாதிாிகதிேல தமேசதிர படலதி 43-71 பாடகளி த# ஆ#ம
நாயகராகிய கட*ைள அைடய வி ) ஆ#மா கட* காத

9 பிரலாப

ப'தைல காணலா. இ பாடக 'ஆ#ம பிரலா' எ#A தைலபி
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இர1சணிய மேனாகரதி ெதா2க ப1'ளன. பி#வ  பாடE சீேயா#
மகளி# மன உ கைத காணலா:

''உப ேமயசீ ேயா#மைல :#னத கீத
பப ேவதிய னக4ைற யா4ம ப#னி
எபி ராணேந சைரதைல C' நா ெள4 ெவ#
ைற) ல#கF மய"கிெம- யவச( றய/தா.''
---------27. காைல!3 மாைல!3 ைகவி திைற:சி<,
திைற:சி<,
சீலெமா' ேபாறி,
ேபாறி, ெஐயெஜய ெஜயெவன,
ெஜயெவன,

காைல, மாைல ஆகிய இ ேவைள: ைக2வி4 கட*ைள வண"கி ேவ<'த
ெச-4, ெவறி உ<டா2க! ெவறி உ<டா2க! என நெலா5க4ட# ேபாறி
26,27 க<ணிகளி உலகி தி சைபயாகிய கிறி04வி# மணவா1 அவைர
ஆராதி4 வழிப'தைல Cறி:ளைம கா<கிேறா.
-----------கி பாசன Uதி
28. கறறி. தட6கி0 கதி, பைகைய
,ற ,னி.த ,%தவ ,நிவ3

கட* அறி* நிைற/4, ஆ#மிக வா%ைக அAபவதா (தி/4, காம,
ெவ2ளி, மயக ஆகிய (பைகைய: (றி

மாக ெவ#9 அழித (தி/த

தவநிைலயிைன-:ைடயவ மாகிய பாிGதவா#கF,

(பைக : காம, ெவ2, மயக. 1 ேயாவா# 2:156- க<களி# இைச,
உடE# இைச, வா%ைகயி# ெப ைம ஆகிய இைவ பாிGதமான ஆ#மிக
வா%ைக2 விேராதமான U#9 பைகயாக இ பைத கா<கிேறா. இவைற
ெவ94 4ற/தவகேள உ<ைமயான இைறய#) Y<ட பதகளாக திகழ
(:. ஒ.ேநா.

’ஆ#றவி/ தட"கிய ெகாைக
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சா#ேறா பலயா# வா5Uேர" - )ற 191.

‘ெமாழி/தன ராசிக (பைக ெவ#றா' - கப. கா(க படல 26.
---------29. எலா0 கன,3,
கன,3, எலா மகிைம!3,
மகிைம!3,
எலா +க 3,
3, எலா %தி!3,
%தி!3,

கட*Fேக - எலா கன(, மகிைம:, )க5 4தி: உ<டா2க.

இ4தி பாிGதவா#க Yமியி ஒ#9C ஆராதி2 ேபா4, வி<Tலகி
Sதகளா

 பாிGதவா#களா

 உ<டாகிற4. (அ. 2:42; எபி. 10:25; ெவளி.

4:11).

அவக த"க ெபா#(கைள எ'4 அாியைண (# ைவ4, ’எ"க
ஆ<டவேர! எ"க இைறவேன! மகிைம : மா1சி: வலைம: ெபறதகவ
நீேர! ஏெனனி அைனைத: பைடதவ நீேர! அைன4 உ<டான4 உ
வி பதாேல. உ வி பதாேல எலா பைடகப1டன.’ ெவளி. 4:11. (க.
ெமா).
----------30. எலா3 வல எ.தா !ன0ெக#
றலா4 பகலா4 அனவரத ,3ெதாழ (),

எலா வலைம: உள எ"க த/ைதேய உைம இர* பக எலா ேநரதி
ெதா54 ெகாள*.

ஒ)ைம :
''அ

 பக

 அனவரத( 4திதா'' - (கப வா2)

---------31. பா-மி# மினிெயன பர.ெதாளி கிள.த
வானக வாண3 மாெப. Lத3
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ஞாயிறி# ஒளி கிரண"கைளேபால பர/4 ஒளி  வி<Tலக வாசிகF
தைலைம SதகF.

வான........ Sத : இ ப4 நா#2 Uப (தலாேனா . ெவளி 19:1-6; 4:1,11.
---------32. ஒவா அ#ெபா' வ.%ச. நிதியி
திேவா ல0கமா4< ேசவி திைற:சி,
திைற:சி,

நீ"காத அ#)ட# கட*ளி# தி வா1சி (#ன வ/4 அவ 2 ேசைவ )ாி/4,
வண"கி, ேவ<'த ெச-4,
------33. அதிபாாி ;த ! அதிபாாி ;த !
அதிபாாி ;த எ# றகமகி/. ேதத

மகா பாிGத, மகா பாிGத, மகா பாிGத எ#9 அகமகி%/4 ேபாறி.

ஒ.ேநா. ெவளி 4:8-''............. இ /தவ  இ கிறவ  வ கிறவ மாகிய சவ
வலைம:ள ேதவனாகிய கத பாிGத பாிGத பாிGத எ#9 இர*
பக

 ஓ-விலாம ெசாEெகா< /தன.''

ஒ)ைம :
''ெபாதிேரறவி G) நிைற/த) ேதளி ராவா
அதிபாாிG தபாி Gதெர# றாப ாிக
4திேதாதிர கீதம E/திைச 4#னி ேயா"க
பதிேதாறண * மைற வாணப லா<' Cற'
- இ.யா. அரசியபடல, 11.
-----------34. ,ைற,ைற அ.தர %.%மி ,ழ6க,
,ழ6க,
%ைறெதா2. %ைறெதா2: ;தியி#னி ைசெயழ,
ைசெயழ,
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(ைற(ைறயாக வி<ணக ெப (ரG (ழ"க, ஆ"கா"ேக ஒBெவா

4ைறயி



ேவத ஓ4தEனா உ<டா2 இைச எழ.
---------35. ச6கீத கான. தைலதைல மய6க ,
ம6கல வா/ெதாJ வயி# ெந2 மJய,
மJய,

இட/ெதா9 ச"கீத இைச கலக, எலா இட"களி

 ம"கல வா%4 ஒE மிக,

-----------36. சதிய6 கதி0க,
கதி0க, தம. தைழ0க,
தைழ0க,
நிதிய ;கித நீணில
நீணில மக ,

சதிய ஓ"க , அற ெப க , அழிவிலாத ேபாி#ப நா1 உ<டாக.
-----37. வி&I ம&I3 வி+ட# ேபாறி0
க&I மன,6 க%6 களி0க (0),

வி<Tலகதவ  ம<Tலகதவ  வி பி ேபாறி க<T மன(
க 4 களிCர,
----38. கத3 பரமா காய %3ப
ஒகி பாசன %வ+ட# Mறி.(
Mறி.(%),

க 4வத2 அ ைமயான வி<Tலகதி# ேம ஒபற தி வ 1Xடதி
மகி%சி:ட# Hறி /4.
------------ேபாறி மாைல (ெத-விக நல#க)
39. இல6கிய ேபர ெள.தா4 ேபாறி!
ேபாறி!
நல6ெகாB3
நல6ெகாB3 பரம நாயகா ேபாறி!
ேபாறி!
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விள"2கி#ற ேபர  நிைற/த எ"க த/ைதேய உைம ேபா9கிேறா !
ந#ைமேய )ாி: ேமலான எ"க தைலவேர உைம ேபா9கிேறா !
---------40. ஒ#2 ,# நய ெவாவா ேபாறி!
ேபாறி!
எ#ெற#2 மா2 இைறவேன ேபாறி!
ேபாறி!

ஒ ைமயி Uவராகிய ஒ வேர உைம ேபா9கிேறா ! எ#ெற#9 மாறாம
இ 2 எ"க இைறவேன உைம ேபா9கிேறா!

ஒ#9 U#9 ஒ வா : இ"ேக கட*ளி# திாிேயக ப<) Cறப'கிற4.
ஒ வராகிய கட* தைமதா மA2ல42 ெவளிப'தியதி (ைம
நிைலயி தி த/ைதயாக*, தி 2மாரராக*, பாிGத ஆவி யாக* விள"கி,
அேத ேநரதி U#9 கட*ளக எ#9 இலாம ஒேர கட*ளாக*
விள"2பவ. ேம

 2ஆ க<ணியி# விளக*ைரைய: கா<க

----------41. சவ ேலாக சரணியா ேபாறி!
ேபாறி!
சவ ஜீவ தயாபரா ேபாறி!
ேபாறி!

எலா உலக"கF2 அைடகலமானவேர உைம ேபா9கிேறா? எலா
உயிக மீ4 க ைண பாரா1'கிறவேர உைம ேபா9கிேறா !

சவேலாக சரணிய# : கட* எலா உலக"கF2 அைடகலமாயி கி#றா.
கா<க. ச". 59:9; II சா(. 50 22:3; ச". 94:22. ச4

தா2 ேபா4 ேசாதி2

ேபா4 கத தைம நபின பிைளகF2 அரணான அைடகலமாயி /4
அவகைள காகிறா.
------42. அ#+ வாய அபேன ேபாறி!
ேபாறி!
ம#பைத0 கிர6கிய வரதேன ேபாறி!
ேபாறி!

அ#ேப வவான எ"க அபேன உைம ேபா9கிேறா! மா/த 2 இர"கி
வர அ Fபவேர உைம ேபா9கிேறா !
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வரத#: அ. 2:38; யா. 1:5 கா<க .
--------43. ேதவ ேதவ ெஐேகாவா ேபாறி!
ேபாறி!
Eவா ஏக ,தேல ேபாறி!
ேபாறி!

ேதவாதி ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ உைம ேபா9கிேறா ! U) இலாத
தனி(த கட*ேள உைம ேபா9கிேறா.

ெஐேகாவா: 'எெபா54 இ கிறவ'. (5(த கட*.
--------44. ,.தா ரணOJ ெமாழிவிள0 ெகாளி3
சி.தா சனதி றிக/வா4 ேபாறி!
ேபாறி!

(ப1ட ேவததி ெமாழியி# வாயிலாக விள"2 பவேர, மனமாகிய ஆசனதி
அம/4 Hறி பவேர உைம ேபா9கிேறா!

(/தாரண 7 : (ப1ட ேவத, பைழய ஏபா'.

சி/தாசனதி திக%வா-: பதகளி# உட கட*ளி# தி ேகாயி. பாிGத
ஆவியானவ அவகளி த"கி வா%கிறா. ([ ெகாாி. 3:16,17.) ேவத ெமாழியி#
வாயிலாக ெவளிப' கட*ளி நபிைக Y<' அவர4 தி *ள சிததி#ப
வா%கி#ற பதக மனதி கட* 2 ெகா<' அவகளி# மனைத தம4
ஆசனமா- ெகா<'ளா.
-----45. இனிவ6 ேகாப ெமைமதகி0 காம
தனிெயா மகைவ த.தா4 ேபாறி!
ேபாறி!

இனிேம வரேபா2 ெபாிய ந'தீ) நாளி கட*ளி# நீதியான ேகாபதினா
எைம (எ"கFைடய மீ9தகளினிமித) எாிகாம காபத2 உ(ைடய
ஒபற தி )தவராகிய இேயG கிறி04ைவ (எ"கF2) அ ளி ெச-தவேர
உைம ேபா9கிேறா !
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இ"ேக இ9தி ந'தீ) நாளி ெவளிபட இ 2 கட*ளி# நீதி:ள
ேகாபைத C9கிறா )லவ. (1 ேப4

3:10-14; ெவளி 21). மக நீ'வா%*

ெப9 ேபாி#ப வா%ைக நல எ-4வதகாக கட* தி *ளசித"ெகா<'
அ ளிய க1டைளகைள மீறி வா%/ததினா கட*ளி# நீதியான ேகாபாகிைன2
ஆ1 ப1' நிதிய அழி*2 இலகாயின. ஆனா, கட* தம4 அ#பி#
மி2தியா தம4 ஒபற தி )தவராகிய இேயG கிறி04ைவ உலகி2
அAபினா. அவ மகளி# பாவதி2 பிராயசித பEயாகி கட*ளி#
நீதி:ள ேகாபாகிைன2 க5வா- ேதனா. பாவதி# சபளைத
ெச

தினா. அவாி நபிைக ைவேபா 2 கட* தம4 தி ைம/த

வாயிலாக மீ1பிைன க1டைள-யி1ட ளினா எ#பதா. ஒ.ேநா. ெவளி 21:8;
20:18-21; ம.25; ேராம 6:23.
--------46. ப திலா ேவத பாரமாதி கைத
வழிவழி கா% வதா4 ேபாறி!
ேபாறி!

2றமற (வான உ<ைமயாகிய ேவதைத வ24 ெவளிப'தி காலாகாலமா- கா4 வ/தவேர உைம ேபா9கிேறா!

கட*, ேவததி# இ
ஏபா1

ெப  ப2திகளாகிய பைழய ஏபா1

 )திய

 ெவளிப'தைல அ  )ாி/4ளா. )திய ஏபா' அவ ைடய

இ9தி ெவளிபா'. (வான சதியைத ெவளிப'4 ேவத 2றமற4.
இதைன அழிபதகா- சாதா# ெச-த சதிதி1ட"க எ<ணிலட"கா . உலகி
ேவ9 எ/த ஒ

7ைல: அழிபத2 அBவள* (யசி: தி1ட"கF

உ<டானதிைல. ஆனா, எலா வல கட* எதி)க எலாவைற:
தக4 எாி/4 ேவதைத கா4, இ#ைற2 அ4 மA2லைத ஒளித/4
ெம-வா%வி நட4மா9 அ )ாி/4 வ கிறா எ#பதா.
--------47. ெம4ய ேவத வி <;ட ெகாBதி
ெபா4யி க9!3 +ராதனா ேபாறி!
ேபாறி!

பழெபா ளா- விள"2 கட*ேள , உ<ைமயான அ  ேவததி# ேம#ைமமிக
ஒளிைய (மக உள"களி) ஏறி, ெபா-யான இ ைள க/4 ெகாபவேர
உைம ேபா9கிேறா !
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இேயGவானவ தைம உலகதி# ஒளி எ#9 Cறி:ளா. ேவததி#
உ<ைமயான ஒளியாக* விள"2பவ அவேர! மகFைடய வா%ைகயிேல
அவகF2 அவ ெசா/த இர1சகரா2ேபா4 உலகதி# ஒளியாகிய கட*
(ேயாவா# 8:12) மக உள"களி இ 2 ெபா-யி ைள ேபாகி
பாிGதமாகி ஒளிெபற ெச-கிறா. மகைள: உலகதி2 அவ வாயிலாக ஒளி
யா2கிறா. ''நீ"க உலகதி2 ஒளியா- இ கிறீக'' (ம. 5:14). கா<க. ச".
119:105; ஏசாயா 60:19.
-------48. ஆவ% கதா அறிவி#
அறிவி# மா0க
சாவ% கதா த0ேகா4

ேபாறி தி அகவ ேம விைளய ேபாவைத எ<ணி பாகாத அறிவிலாத
மக அழிவைத வி பாதவாேர, உைம ேபா9கிேறா!
ஒ.ேநா. I ேப4

3:4; எேச. 18:20-24.

-----------49. தீவிைன ெய#-: சிைறயிைட ப7ேடா
Mவிைன வில0கி மீ7டா4 ேபாறி!
ேபாறி!

தீவிைனயாகிய சிைறயிலகப1' அழி*21 ப1 /த மகைள வி'விதவேர
உைம ேபா9கிேறா! தீவிைன எ#A சிைற : பரதிE /4 வ வெதலா
ந#ைமேய. ந#ைமேய )ாி/4 கட*Fட# ஒ#9ப1' வா%வதகாகேவ கட*
மனிதைன பைடதா. ஆனா, மனித# கீ%பயாைமயினாேல தீவிைன
)ாி/தா#. நிைலயான ந#ைமயி# ஐகியதிE /4 பிாிகப1டா#. ந#ைமைய
ெவ94 தீைமைய ெச-ததனா தீவிைன2 அைமப1டா#. நவிைனேய
ெச-4வ/த காைல மனித# கட*F2 ஆ1ப1 /தா#. நீ'வா%* அத#
இயபான இலகாக இ /த4. ஆனா, தீவிைன2 உ1ப1ட ேபா4 த"க
உடE

 அதி வா5 ஆ4மாவி

 தீவிைன2 சிைறப1டன. இBவா9

சாதானி# த/திரமான தீவிைன வைலயி மக சிைறப1டன. மக
தீவிைனயி வி5வத2 கட* காரண அல. இவ களா த"கைள
தா"கேள வி'வி4ெகாள இயலாம ேபான4. கட*ளா தா# இ
தீவிைனயினி#9 மகைள வி'வி4 மீ1க (:. கட* தம4 பாிGதமான
தி ைம/த ைடய வா%வி தீவிைனைய சிைறெச-4 சி

ைவயி அதைன
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ெவ#9 மகF2 தீவிைன சிைறயிE /4 வி'தைல த/தா. (ேயாவா#. 8:3236).
----------50. ெபா4வழி !ழ#ற +ைலயேர ,4ய
ெம4வழி கா79ய விதகா , ேபாறி!
ேபாறி!

ெபா-யான வழியி வா%/4ெகா< /த கீ% மகளாகிய நா"க பிைழ2மா9,
எ"கF2 ெம-வழியாகிய கிறி04 தி ெநறி கா1ய ஞானிேய உைம
வண"2கிேறா!
---------51. இட0கட லமி/.த ேவைழேய ,4ய
அைட0கல மாய அபேன ேபாறி!
ேபாறி!

4#ப கடE அமி%/4ெகா< /த ஏைழ களாகிய நா"க வா%*
ெப9வதகாக எ" கF2 அைடகலமான எ"க அபேன, உைம
ேபா9கிேறா!

கா<க 41ஆ க<ணி விளக*ைர.

இடகட: ந#ைமைய மற/4 4ற/4 தீவிைன வயப1ட மக
4#பதி2ளாயின. இ 4#ப மி2தியான4. எனேவ கட எ#9 உ வக
ெச-யெபற4. மக இ 4#பதி அமி%/4 ேபாி#பைத இழ/4
தவிகி#றன. ந'கடE உயி ட# ேபாரா தவி2 ஒ வA2 ஓ
உயிகா) பட2 கி1'மானா அ4 அவ# உயி 2 - வா%*2 எBவள*
அைடகலமா- இ 2ேமா அபேபால இ 4#ப கடலாகிய உலகி சிகி
தவி2 மகF2 அைடகலமா-- உயி பாடகா- அைம/4 ேபாி#ப கடE#
கைரைய ேசகிறா. அபேன : ''அபா பிதாேவ எ#றைழ2 )திர Gவி
காரதி# ஆவிைய' அவ ைடய பிைளகF2 கட* அ ளி ெச-4ளா.
--------52. தீதI காம ஜீவேகா 9கைள
பா%கா தளி03 பரமேன ேபாறி!
ேபாறி!
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உயிகF2 தீைம அTகாம பா4கா4 வா%வளி2 எ"க பரமேன,
உைம ேபா9கிேறா.
--------53. நாயி-6 கைடயா4 ந#றிெகா# ேற
தாயி- மினிய தபரா ேபாறி!
ேபாறி!

என2 ெச-த ந#றிைய மற/4 வா%/த நாயிA கீழானவனாகிய என2 ெபற
தாயிA இனியவரா- எ#ைன கா2 பர ெபா ேள, உைம ேபா9கிேறா!

நாயிA"கைடேய# : ந#றி:ைடைம2 எ'4கா1' நா-. ஆனா, நா# கட*
ெச-த ந#றிைய மற/4 வா%/ததனா நாயிA கைடயவனாயிேன# எ#கிறா
)லவ. பதக கட* தி (#ன த"கைள நாயிA கைடயானவகளா-
தா%தி ெகாவ4 மர).
(ஒ)ைம)
''நாயி# கைடயா- கட/த அேய2
தாயி# சிற/த தயா ஆன த4வேன!'' - தி வாசக, சிவ)ராண.

"எ/ந#றி ெகா#றா2 (-*<டா (-விைல
ெச-/ந#றி ெகா#ற மக2' (2. 110).

தாயிA இனிய தபர# : கட* ெபற தாயிA இனிய. ''தா- த# கபதி#
பிைள2 இர"காம, த# பாலகைன மறபாேளா? அவக மற/தா
உ#ைன மறபதிைல.'' ஏசா. 49:15. ேம

 கா<க. ச".27:10.

--------x
------xxx-------

, நா#

