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சிைறப்பட்ட மாந்தர்க்கு விடுதைல புத்தகம், குணமாகுதைலயும் 

விடுதைலையயும் ெபறுவதற்கான விேசஷித்த கருத்துவளங்கைள வழங்குகிறது.

சிலுைவயின் வல்லைமயால் “ேதவனுைடய பிள்ைளகளுக்குரிய மகிைமயான 

சுயாதீனத்ைத” உரிைம ேகாருவதற்கான வழிகைளக் காட்டுகிறது. (ேராமர் 8:21).

இந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களில் ெகாடுக்கப்பட்ட பிரகடனங்களும் ெஜபங்களும் 

ஆறு கண்டங்களில் ேசாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மக்கைள விடுவிக்கவும், தைலமுைற 

சாபங்கைளத் தகர்க்கவும், கிறிஸ்துவின் இரட்சண்ய வல்லைமக்கு ைதரியமான, 

பயன்மிக்க சாட்சிகளாக அவர்கைள மாற்றவும் மிகவும் பயனுள்ளைவெயன 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

டாக்டர் மார்க் டியூரி ஓர் ஆங்கிலிகன் திருச்சைப ேபாதகர். கிறிஸ்தவர் – 

இஸ்லாமியர் உறவுகள், மதசுதந்திரம், ஆெசனிஸ் ெமாழி மற்றும் கலாச்சாரம் 

சம்பந்தமாக பல புத்தகங்கைளயும் கட்டுைரகைளயும் ெவளியிட்டிருக்கிறார். 

ஆஸ்திேரலிய ேதசிய பல்கைலக்கழகத்திலும், ஆஸ்திேரலிய இைறயியல் 

கல்லூரியிலும் பட்டம்ெபற்றவர். ெலய்டன் பல்கைலக்கழகம், மசசூட்ஸ் 

ெதாழில்நுட்ப நிறுவனம், ஸ்டான்ஃேபார்ட் பல்கைலக்கழகம் ஆகியவற்றில் 

வருைக ேபராசிரியராகப் பணியாற்றியிருக்கிறார்; 1992 இல் ஆஸ்திேரலியன் 

அகாடமி ஆப் த ஹியூமனிடீஸ் நிறுவனத்தில் உறுப்பினராகத் 

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
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ிகிாுத்1 

 பலாஓம்
டுாிிகி் ண யகல்

ி ேயத

 ல்் லி மகிு் ிலனஓ்ய ிள்ாய ்ிஓ ிரல்
்ல ்் பலாஓம்டுாிிகி ் ண யிாசதன்  தி ்்ிஓ
ஓயா் ி க ி யய ேஓராிள்்மாதிிகச்கயிஓல்ல ி்
ித்டிிாிளயுகவன் பலா கல் ஸல் வத்மலமி்
ி ல ாக்கனதவ்கயி்்்ேபி ிிளகச் ிறத  ச 
மஓரிுய் ிிா வ் ிி லத் புாி ிஓ்ிளத் கல்
ிிாயகிாிளயுக்ன 

ஷஹாிா மஸ்த்கதமா்டனத் ுணய் ்லி கஓிிு
எலத் பலா ் ில் மலமி் ி ல ாகஓி்் ி ல வ 
்ரவ் டலிவ் ால ிி கல மக்யக் ின வன்ஷஹாிா 
 ்லி கஓி்  பலாாயிிஓகஙதய் கதமா் ்ல
ி கஓி் பலாாயி் ிலலாி ிிஓகஙத்  பலாாய்
 ள் கஸசக்்தாி யக்ிளயாிய வ்ரவன் 

 திா்ல ிித்கககச்ரவ்டலரால: 

•  பலாாயுாி் னதவய் ்ேபவஓ ா் பலிஸர ்
திமான ி ிய் ஷஹாிா  ்லி கஓிஓயஙதய்
ிவ்  திதிாிள்் ிஓ் ஓிஙத் லரகிர வய்

 



ச்ிபட்ளமைாிகவற்மமப்க்ும

2 

ிதி்  லி கஓிகச  ணஓமயாி்  னாிக 
கனதவ்கயிஓல ிி் ிஸிா்் சமஓரிுன 

•  பலாாய்ஷிய   ள் ிால்கதமா் ்லி கஓி 
எலத்  பலாாயி் ிலலாி ிிு்மல்  ம ிா 
ியத  ச ா்் ி்கசமஓர்கனதவ் கயிளயய்
்ன் ்ேபி ுாி் ிதகுத் ிி் ிஸிா்்  ச 
மஓரிுன 

்ேபி ிிு் தி் ன் ்லி கஓிிஓகஙத்லரகிரா
ிிலஎலத்ிஙிளகசிய்கயிஓலஓயா்ிிஸ்கிிாுக 
லாதன் ிதி் ்நாகி கஸிாி் ்  பலாஓமா் லரகிரா்
ிிஸிா்் புாி ிஓ்ிுய் சிாளயமஓர் ிதகு கஸ்
ிா்்புாி ிஓ்ிு் ங்ி்ிிாயகிாிளயுக்ன

இயணிகுபயப ரிபபை 
 பலாத்டனத்ி்ுபய் ாி ஓிகச்“ி ிரில” ில்
லவ் “ிிாிர ில” டல்்ிி ிதன்மிமகய்நதபகஓி்
 ன ஓி் ி ிரிஓல் மலஓ க்ரவன் ்ல ய்  பலா 
கஸச் மாேய்  பலா ஓி் ஏஸ்கிிாுி ிிு ி ிர 
 வன் ிய ிவய்  பலா கஸச் மாராம்ல்ய  பலாாயி்
ிலலாி ிிு் பலா கஸச்ி ிர வன 

•  பலா ஓி்ஏஸ்கிிாுி ிிரல் ்லி கஓி 
ஷாஹாிா் டல் ிஓயகிாிய்ரவய்  வ் ்ன்
 பலாாய் ்ிாளிாயன்  வ் ிலலா கல் ஏி ்
வ தய்மஹதமவகல்நப வ தய மஸ்த்ிவ் த்
ிதிாிள்்ிஓ் ஓிஙத்நதல ிாி் ்கிமாச 
ிராிிாசதன

•  பலாாய்ிுேயல்ி்கசமஓரகச்ி ிர்ர்
மபகத்ிலலாி ிிரல் ்லி கஓி் கதமான்
 பலாாஸச்மாராமலய்ிில் ள் கஸச் ளிளய்
 ாய் டிாிதககிாிய்ர் ்ேபி ிிு் மஸ்த்
பர்மகிரல்ிதிபஓி ்திமானகி் பலாாய்
 ள் ிால் ண்ாகிாிள்்ரி்ஏஸிாயன 
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�மனிிிு்்ல்்ஷஹாிாறக்ிா்ிலலவ்கதமாறக்ிா்
ி ிரய் ணயத்டல்ர் பலாால்்்ிாிகஓி்டகிா
லகசியவன 

 பலாத் மி ககனதவ் கல்் ்ேபவஓ ா் பலிஸர ்
திமான ி ி் பலாஓம்டுாிிகி் ணயத்டலிவ்்ேப 
ி ிிு் ிலனகச் ம் ிய ஓி் ஏஸிய ிாவன் ம்ால்
 பலாாயுாி் னதகுாி்்ன்்ேபி ி் பலாாய்மகக 
ி கல்மலமிி ல ாக்ஸசு்ிிாணய ுாி்லாத்டல 
ிிாலய் கதமா் ்லி கஓி்ல்்ிாிகஓிிளகச்்டகி வ 
டல ய்் பலாாயி் ிலலாிகல் டா ித்  பலாத் ில்
்மல் ம வ்ர்ி் ் ில்மஸ்த்ிாதற்ிதிபகஸச்
டகுாி் ினாிள்் டஓலாிாளஓ்் டயகி் ணயத் டல்
ிஓி்ேலி்மளயத்லிதவிிாுகலாதன் 

ஷஹாிாய்கதமா்டல்ர் ன்மககி் ்லி கஓிிரல்
பல்ர்டயகிஓக்ச்ிபட்ளமைாிகவற்மப்க்ு ல ்
ிித்  னகிமாி் கககச்ரவ; ்ேபவஓ ஙதய் ி ி்
 ாதகஓி்ல் லலஓமஓயஙதய்ேலஓ எலத்நத்கயி்
ஓலகிாி்ி ி் ிிஸ்கிிாய ி்மலமி்  க ாயால்
ிஓகஙத்  ா ிி் ேதக வா் ிாிகசதி ் ிஓயக்ரவன்
 ்கயாி்் ிாிம்டயகிளத்புாி ிஓ்ிளத்ிிாயக 
ிாிளயுக்; ிஓ ய் ்ேபவ் ிஙிளகிாி் ஏஸி்் ்
 திாக வுக் கயிஓலஓய் ா ிிிு் ிஙிளகச்்
ி ாதிமாி் ிஓம்ிான ிஸச ்கர்ரகசதன 

ஆ்சசிிமகமா்ை்
 பலாாய்  ஓர்யல்  லல்ிிு் ிலி்மளேஙிஓம்
கஷய ஓி்ிகறகச்ிகிமாி்மக்யாிய வ்ராிிுன
ிிா வ் “ிலலா றகச் மளய்ம்மளேஙிஓம” டல்்
 கங் வ்ராிிுன் ிிலஎலதய் டயாயத் ிலலவ் ிக்
ிாுத்  திதிாிள்் ிஓ் வ் டயகிஓகஙத் ஷாிய ்
 ள்்ம் ஓுய்கி் ணயத்டல்்ிிானகா்ரவன 
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பர ஓி்மலமி்மளேஙிஓமிஓக்டுாிிக்ர்ி்ஓம்
ஙத் ிஓமஙத்்ேபவஓ ா்பலிஸ்்ர ிிளகச் னக 
்ரவ்டலிவ் திா்ல ிி கல்மக்யக்ின ிாசதன 

்ேபவக்த் கனதல வ் டலராலய் ்ேபவகல் ்ிாிக்
ஓிிஓக ் ிகுய் பர் மலமிக் ்ிாிகஓிிு் ிஓ் ்
ஓிஙத்லரகிர வய்டுாிிாிிாசதன்ிறல்ிிா்லாி ய்
னகச் டிவத் டனி கலய் ்ேபவகல்மல் க  ா த்
ஓ கி்முதபாிவ்்ன்ுாஒய ஓிகளய்் ிரான்ுாஒ்
ய கஸசு் ன்ர்ினி த்டல்்ககக்ஙுகாின 

 னரல் ிகிாு கனல்் நதஓம் கயிஓலயாக்ய்
ிமவ்ிலபல் சமாுனஓ்ய் ுாஒய கஸச்  ளிய  
க் னமா்னக்ர்பிாஓ ்ப்ிா கிக்்ராதன [சமாு 
்ா்யய் ி னகசுய் ி னஓ்ய்  ு ி க்ா்லய்
ிா மலனாிா்ய் மளல் நமகச்  ண்ா்னக்ரவன 
ிிா்லாி யி்1:13ய14ன 

்ன் ுாஒய ககனதவ் மஸிரான் ுாஒய கஸச் மா்்ர் டய்
கஓய் ாதகஓி்ல்டாி ்ியலிய ிலாத்டல்ர்மகக 
சிய்கடித  திா்ல ிி கல்மலஓ கிாிய்ரவன் ்ேப 
ி ்க  ாே்்ேபவகல்மளஓிகசு் ு் ண யவ்
மளபல்  லேயஓமயாி் ்ன் ிசகயாசதன் ிிலபரச்
ி ்்ா்ி ்கா்“ னரல்ிதிிாு” டயகிளகசக்்தா 
ிள் ுாி் னகிமாள்ாின்க  ாேிு ிஙிளஓ்ய்பரா 
லிஓமயா்  தி கயிஓலஓயய்  பலாாய் ்ிாிகஓி 
ிளகச்ி ிரயாமல் ிஓம்்ிாிய் ி ாதிமாகச ிஸச 
ிாஙிு்டதி்ுாஒய ககனதவ்கல்ய்்டதி்ுாஒய கஸசு்
ி ல்ராிிு் டலிஓி் ி ிிு் லிதவிிாுக் ் ண 
 யவ் ி ேயதன்  வசே ி் ிேஓ   ால ிித்  ா  
ினகச்  யஙச்ரவ; ிஓி்  ாதகஓி்ல் ியலிய ி்
கர்ரகசத் சமஓரிஓக்க  ாேிளகசக்ிிாயக்ரவன 

ப்பர்கபத க் த 
 பலாால்மககி்மஓ ஓய்டகிகி்ில் சிு் ு்
க்ன் ிுேயல் மஸ்த்  மிாய் ந்  கஓிிஓக் ்மஸ்
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ிிாு வய்மனி் ிஓமிளகசக்சுலிிாயாிவய்ிலக 
வஓர் கயாி்முாய வய்ம்ிஙிுஎலத் ணஓமஓய்
டய வகிாளய வ் ்ிாலர் ில் ்் ் ந்  கஓிிு்
 கல் ி்ஙசதன் ேல்  மிாயஙிரலத் நாயிரலத்
 ுா  ்ந் கஓிிளத்்ிஓ ாி்லாதன 

ில்க  ா ஓி் ல்ஸச்ிேககசதி ்மிதமவ்ில்
பல் யாகிிளகசக்ிள்ஓக்ள்்ிாவய் பலாாயி்
ிலலாி ிிளகசமல்மயன ்ிிறிஓக் ஓ கசமா்்
ிேற் க்ாின் ்ல்் மிமாஸரதய் ிவ்ஷஹாகா; ிய ்
ிவய்ிுேயல் கயாி்ி ிரய்ஓ ாிவய ிவ்ாமைா; 
மஸிரான்்ிிற்“ிள்யமாசத”; ிிா வ்ிஙிு் ்ஓுா 
ிாவிாகசதி ் ிிால வத் ிிாலலாிய வத் மசதன்
 திா்்ிாுாள் ஓி்் ள கிாள்்சிமனல்ியலிய ்
ிாிளயுக் ாி ஓிய்ிாத்சிமனல் “்ிாி்லி” டல்்
 ுகவன்( ிாுக கஸச: ச2:190ய193ய217; ச9:29ய111)ன 

ஜிா ஓி் டகிாிிால்  பலாால் ஓிிரல் ்ிாலக்
யஓ்்ர்  ா கயத் ்னலரத் னதிாலதன்ய் ிி்ால்
 ுகன ய்மககசிய்ிிாயஙிு் ி னகி ிகிஓ ன்
மஸிால்்ேபி ிிு் பலாாய்மககி ஓி ்ியகசத்
மயஸே்ல்  ரங்ய்ிாவய ிதிா் ்ிாுாள்த் ம்ுத்
 ன்ஙிளகச்மல் ு  ிவ; ஐபிய் திிஸி கல்மலா் 
ிஓ்ியயால் ம  ஓ் ிஸச் ்ள் ிள்் டளய் ்ஸ்
ராணயிு்ம்்ன்ிதி்ினி  ிால்ி ிிரல்மாஸ்
ரத் ஏஸிள னதிவ; ம்ால் ்நிமஓரயா்் மாஸரமாி்
 னகிகலஓலன் ி்ுபயிிு் ிதிாலேயாமவ் ிஓ்்
ியய வய்மக்ுா வ்்ன்்ஸராணயிு்்மலாிக்ி்தி
டஓல்லய்846 ல்ிுல்மபகதிு்்ுாஓமக்ிகத ிாி்
ிு; ிிலபரச்ஏி் ன்ஙிுன்்ம்்ுாி்டஓல்லய்
853 ல்்ிாா்க்யா்ரி்ிேகாஓி்ி ர்ள்ாின்ிிா்
 வய்ி்ுபயிிளகச்டகுாி்்ேபி  ்கன் ஓிிஓக்
ஙத் நிுஙிஓகஙத் ிாவிாாிிஸிாி் ிஙிு் ்ஓுக்
ிிாயகசத் ்ேஸி ிிளகச் ி ாிகி கல்  ்மணய்
டல்் ி ால்ாின் எல்் ்ஸராணயிளகச்மல் ி்தி்
டஓல்லய்க  ாேிு்ிலலாி ிிரல்பு்ி ஙிரல்
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்ேபி ்ிகிாு ஓி்மக்்ுாஷமாி்கிறிய வ ிஸ 
ிாிா ்ிாுா ் ரதி்ட னகசத்ிா ்மலனால  யஙச்
 ிாி் ்ிாா் ஏயாத் ்ி்ிாி்ிேக ிாின்  வ ா்் ேல 
ஓ ா்்ிாிிு்டல்ர்லனிா்்ிாி்  ்ிாளிாய்ட் ா 
ிள்வ;  வ்  பலா கல்  ாயகல் ிஓமதி் '்ேபி ்
ஜஹா ' ம்வன் திா்்ிாுாரிு் தி் ே ிாதி ஓி்
லவ் லித்டல்்ிஓயகிாிள் ிிமிகிாகல்மகிு்
ச ்னதி்்ிஓ் வ்ிசகிளகசத ிிாணய்ி லர்ிய்
ாிறத்மி ிா்்கஓகறிஓக்ஏஸிய க்ின 

 ல்் ்ேபி ிிு் “லனிா்ிாி” ிஸோ் பு ங்ாி்
கலஓல; ம்ாலய்  பலா கல் ஓர்ிாளிாயிளகச்்நு  
யாிா்ிகலரகசத் ஓி்ல  ன ாகிாிள்் '்ேபி  
ஜஹா ' டல்ர் ி ரா்் ே ிாதி கலய் ்ேபி ்  ல 
ி கல் ிினத் ிசக்்ி் ேக்்னக்ராிிு் டல்ர்
 ணஓமய  பலா ஓி் டகிாிகல்  ுக் மி விு்
சே ி் ு் ஸி ிகி்ிா்மாி் னகி் ணயதன 

 பலா கல்  லலஓமகச் ி ாிஓ்யாி்  னாிவ்
 ுா  ்ிலலவ்ிுேயல்ிலத்ிலல; மலமிா்ிலத்
ிாலன் ஷஹாிா் மஸ்த் கதமா் டனத் ஏஸிாயிுஎலத்
ஷாியா் ள் கல்ட் ாிள்்்ிாிகஓிிஓக் பலாத்
மலஓ க்ரவன் ிி்ாலிாலய்  பலா ஓி் டகிகிறதய்
ிககனதவ் மகிஓக் கயககிறத் மலமி க்லா்்
 சமஓரிு  திா் ல ிி கல் ிிாயகிாிளயுக்ன்
்ேபி ிிு்கயிஓலயஓ்ஙதி ்ேலஓ சே ி்் ிா 
ிமா் லிிஓலா் ியலிய ி் ணயத் டல்ர் ்நாகி ்
வ்ல் வ்டிிாிளயுகவன 

ிபய்ாத த 
ிான்யல்ல ிி கல்்ேபவறகச்ம ்்்ஸராணயிளகச 
மல் ்ன் மக்ய ் திகிிி ்த்  ுகவ; ிகல் மிா்
ிிலகஸாண்ில் ாதுாஒய கஸச்பரச் ுகனதி்ுாஒ்
யஙிரகனதவ்டிதிகன ய்ரி்மளேயாகஓ்ா்ிஸே் 
ி ாலலாிய்ரவ: 



இருா்ைம ராராறர்அகடுாணம அசுமம

7 
 

ி ிிளஓ்ய் ுாஒயிாு கல் ிஓ்ேகிால க்லா 
ி லராலய் ிாிினஓ்ய் ிாிித் டஓர் ்த்ிாவய்
எிகி்மிமத்சிா்்்ி் முக் ாமி கயமா்்்ன 
ுாஜா் டிதல ாலன ி னஓ்ய் லலஓம்ிினசத; 
ம்ாலத்ி னஓ்ய் யில க்ால்ிலலய்ி ல 
ிக யமா் கிமாி்ிசதலண்ாக ய்் ிலனலத்ிிஸ்க 
்ிஓயி யவய்ில ாலிஓகஙத்ிி  ி்ஜ்ஙிஓக 
ஙத்ிசாிாலன ி ல் ில் ிாய க்ால  ஞ ி  
ஓிக்ஓின  ுாிணரய்ில் னிய கல்ிினஓம 
ிிாணயய் டிக ாு ்ிா னக்ர்ி்நிஓு்ிச வய் ிக 
ிகிளகச்ிகிகயா் னக்ர னகச்க்ுாிமாய்டிதல 
 ால; ஆ்ால்க ்கயக ிபய்ாத தக ேகனவ் 
மாயக  யறறேபாபறபிகாயப ிான்யல்8:23-25ன 

 தி் மளேயாகனஓ்ய் சக ிலஓமிு் க்நாிமா்்
 ஓி்ல்மஹதமவகல்முலகச்் கனக்லர ;்  பலா  
கல்்மலாககி் கிறய் ி ஸேஓய்சேக்ிாகாிக்ிிாணய 
ி யலிய வய்  ஞ ி ஓிா்ியலிய வ வ; பரனஓ்ய 
நாிிி் கஙிஓகஙத் கஓமஓயஙத்ில்ி ாதி்மகக்
ி ஓி்்மதிய வ ிஸிாி ்கனாபகய வ; ிாவிாாி்
ிாி்ிிாயஙகிஓ ்மள ய் ்ஏவத்ி யயம யாி்டஓல்
்ல்ேகிஓ  வய்கரஓமயாி்ி ிிஓக்்மஸிிாு வ;  
டி் மஸ்த் ்ேபி ்  மி கஓ ்் ிசாிஓி்ய் ் ஓல 
யாிக்ிிாண னாிவ்்ிாலரஓ ்ிகல்ி்ஙசதன 

 தி  திகிிி ்த் மஹதமவஓ ஙதய ி ுவ் ிாிமிய 
மலமி்கத்ேகசா்பரச்டிதி்மி ஓிஙத சேக்ரிா? 
மத்டலராலய் தி்“ுாஜாகல”  லலஓமகச்டகுா்் ்க 
ி ஸேசே வ் ் ிாிமத்  யஙச்ர் நதபகஓி்ல் ரி்
ட் ிாலத்ி்ங்்னக்ரவ; மனி் “ஓி்்ால” ி ஸே்
்ஓ்கிாவ்டலி்ி்ிதி்ட் ிாலன்ிில் லலஓமஓய்
கத க்கயிஓல்ிி் ஓி்ிுேயலய் ுா  ்ிலலவ்
ிிானகாிாு்ந்  கஓிிகால் ா கயமாகிம யாவன 

பரி்மல்மககித்ி ல ி் ிஓம் ுகவ்டல்ர் ப 
லா கல் ்ிாிகஓிஓய் மனி் மயஸேயால் ி லலம  
யாவ டலிஓி் ில்  ன்் கயா்தய் முாய்ே்கனதவ்
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 ்கயாி நதல்்ரலன்ிவ்மலமி் க்ல் கஓமிிர்
மயல்்ரவ; ட்் ்ிககனதவ்டுதிு்கயிஓல்்ஓ்கி 
் ணயமா்ாலய்ிில்்ிாிகஓிிஓக்மககசிய் ச்
மஓரிகால் கரதி்் டகிாி்ி் ்்ு் ்  சன்  பலாாய்
்மலாககி கல்ிேசேிஓகக்ிளயாிய ி்மஸர் ஓி 
யா்் டகிாலிளத் ி ேயமாி்  னகிலாத; ம்ால்
ி ாிஓ்்பு் ஓ்ஓய்ி ஸரால்திகிம யாவன 

 பலா கல் ச ா்் ்ிாிகஓிிரகனதவ் ்கயா்ய்
டுதிுமா்்கயிஓலஓய்்ேபவகல் லலஓமஙத்ி ்
னஓ்ய ேலஓ ஙத மளய்ம ிிாயகிம ஙத் டலிஓி்
நால் மிஓமயாி் நதல்்ரலன ிஓி் ்கயா்் நதபக்
ஓி்ல் திா்ல ிி ஓி்டிக்னக்்ரலன்மனி்ம ்
வமாகல்மககித்ி ல ி் பலாத்ிஓ்ப க்ர்கட்
ி கல்  ுணய் ித ஙிரகனதவ் கயிஓலிாக் ிி்
  ி ாலிளகச்் ிற ்ி் ால ிி கல்்நாகிதன 

ேமல்கெ்ிநறெபாைுகவர்ி்ா … 
்நிஓமயாிறத் ிிர ாிறத்  னகி் ணயத் டல் 
 ால ிித் டிிாிளயுகவன்  ா ிிிு்  பலாதசே வ 
ிகித்ிேயறதய் எலால ிிஙிரகனதவ் தி ்ிி ஓல 
 ்கி யயறத்கனதப்ாலய  ால ிி கல ி ாிஓ்்
முாய்ேஓய் The் Third் Choice:் Islamய் Dhimmitude் and்
Freedom டல்ர் டலனஓ்ய் மதஓிய் ல ிி ககனதவ்
கலா ாியாிா்ி கிலாதன்  பலாத்சே வ்் ஙச்மலஓ க 
ிாியத்னஸ்ிு்டயகிாிள்்எலால ிிஙிுிஸேய்
ஏுாகமா்்சோலிு்ிால ிி கல் ுக்ன 
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ிகிாுத்2 

ஷஹாிா 

எவகானகுதகஇ்தாஸரயாபதா் 
 பலாத் டலிவ் ரி் ி்ுபய் ாி ஓி; “ி ிரில” 
டல்் ிி ிதன்  பலாாயி் டலரால் “ி ிரி ி”; 
ிலலா க்த்ிஓ் ஓிஙத்ிிாிரக்ர்்ன ி்டல  ்
ிி ிதன 

 தி்ி ிரிகல்ிிானு்டல்? சிமனல்ிலலா ்
டலலா ஸேஸசத்டஜமா்ாிய்ிஓ் கல்மலத்மி்ிக 
ிாுத்  ஓ்ய ுாிக் ிாள்ாிய்ராின் ்வி ான னத்
ிதி்டஜமானல்ிகிாு கஸச்மி வத்்தாி ய் ண 
யத்்டல்்டகிிாிகிாிய்ரவன 

 பலா ஓி் ஏஸ்கிிாு வய் ிலலா றகசத் ி ன்
ஓ்ய் திில் ிிாுஓிிளகசத் ்தாி ய்்  தமகாி்
ிாசதன்  பலாாய்மிக்ிாளிா்ா ்்ஷஹாிாஓ ்ிேகஓி 
்ய ிலஎலத் தமித்ிிிககிாிய்ரவ: 

ிஷஹவ்ிலலா் லாஹ் லலலலா 

ிஷஹவ்ில்்மஹதமிி்ுசலலலா 

“ ஓர ல் ்ன ஓ் ் ிகு் ் ்் ஓர ல்
 லஓல்டல்் ாளே்ன்்்ரலய 
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மஹதமவ்  ஓர னல் திி் டல்்  ாளே் ன்் 
்ரல”ன 

ுஙிு்ஷஹாிாஓ ்் வகிிாணயய் ுஙிகாி்ிஓி்ம்ா 
ிா்மாி்்ரக்ாலய் பலாாயுாி்மாேகய்றிிுன 

 ஓ ்்ன்ேல் ாி ஓிிகாி் னகிலாத; ம்ால்மய 
மா்்கஓகறிஓக் ுக்க்யஓ ன்ஷஹாிாஓ ்ம்ா 
ிா்மாி் ரவ வ்  ாதநாு் மி வத் மஹதமவஓ ்
 ாதகஓி்ல் சிாள யாி்ஏஸ்கிிாுக் ்லிய  
ிாி்் ி ால ிாசதன் ரி்  பலாாயுாிய் “ி ிர்ர 
 ுாி”  னாிிிலராலய்  ாதகஓி்ல் ்வ் ாி் ித 
  கஸசத்  சிாள்ஓல்  யஙசத் ிலலா கல் ்்ு்
ின வ மா்் தவ ுாி் மஹதமவஓ ா் பலிஸ் ்
ிாசதன 

மஹதமவகல் சிாள்ல்  ுணய்மிாுஙிரல்  ்த 
ிிஸ்ுக்;  ுணயத் ் ிதி்ி்  பலாாயக் ்ிாளிா 
்ாசத: 

• ்வயண; மஹதமவறகச் ிலலா ் ிிாய ி் ி ரா 
ிாயிரல்ல ிிதன 

• ஸுணதா; மஹதமவகல்  சிாளயில; ி ஸேல் பல 
 ன ்்ி்ஙசத: 

்ிாிஓ்ிு:்மஹதமவ்மகிளகசா்்ிாக ிஓ ன 

ந்  கஓிிு:்மஹதமவ்ி யிஓ  

மஹதமவகல் மலமாகியா்வ்  பலாாயிிளகிாி்
 ுணய் சிரல்ிகறி யயாிளயுகவன்்ல ய்் ஹதப 
டனத் ிிாசகிு; ிஓ ் மஹதமவகல்  ாி ஓிிுய்
ி யலிு் திதிாிள்்ிாுதிியா்்ி் கிளதய்ிேக 
ஓிிளதய் கஷயஙிளத் ி்ங்யஓ ன் ிய ிவ் ேுா; 
ிஓ ்மஹதமவகல் ய ிஓிிு; ிால ிஓ ி ்ி  
னஓ்ய் ாதஓி்ிகல்ி ாலலாிள னகசதன 

்ஹமைஆபணமய்்ைம
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மஹதமவகல்மலமாகி்பலிஸர ிசகயா்ிா? மஹத 
மவகனஓ்ய் ாதகஓி்ல் ேல் ித ஙிு் ்நிமஓர 
யா்ஓ ; ில் ித ஙிு் ிம் கிகிஓ ; ்மலத் ில்
  ாுபயமாிறத்ி ி்ேிுமாிறத் ுக்; டதிி ான்
ிாிமி்ிு ிாலத்ி ிர்்்ி ாலலகன ய்ி கயாயங
ிளத் ுக்ன் ேுா் மஸ்த்ஹதனல் ுக் ஏுாகமா்்
ிேகஓிிளத் ி கயாயஙிளத் ிகி்ேயரக்லர்; 
ிிாஓலய் ே கு ஓிய் ிலா ிாுதய் ிிணிளகச் டகுா்்
பர்  லிிாயஓமிுய் ி ஓம ி்தய் ிிாுஓகய்  ஞ  
ிதய்  பலாாயிிு் ிலலாி ிிளகச் டகுாி் ்ிாி 
ஓி ்தண கயில் ்ிாலர் ி யலிு்  ்த் ிிஸ்ு
க்ன 

  ிஓிய்கஷயஙிு்மஹதமவகல் ாதகஓிய் மளஓம
சே வ் மள் ிஓ்கசிய் கஷயஙிஓக்் ே ிிாிவ்
மளயமலேய் ிஓ் வ் பலாாயிிரல் ிாகி ஓிஙத்
ஏஸிய வ்லர்ன் மஹதமவகல் மலமாகி் பலிஸர்்
ேரதிிி்்சிமனல்ிலலா ் ள்மாிக் ிிாய கனா
ிிாலய்ி ிஓிய்ி யலிு் பலாாயிிு்பலிஸ்த்
ிகற்ிாலிகாிா்ியலிள்்; ியலிளய் ன்லர்ன 

்மலத் ஷஹாிாறகசக் ிளயாிள்் ட னத் மஹதமவ 
கல் மலமாகிஓயா் பலிஸரறதய் ி னஓ்ய் சக  
ஓிா்புகிககிறத்ி்ஓமாிள் ுா்ராின் ிஸசக்ிாு 
கதய்ஷஹாிாகல் ாகசஎல கலய்மஹதமவ்ிலலா 
கல்திுாிக்ினிாிய்ராின் ஷஹாிாஓ ்ரவ வ் ாதக 
ஓி்ல் சிாள யாி்மஹதமவஓ ்ஏஸ்கிிாண்கல்
ிி ிமாசதன 

சிமனலய்மஹதமவ்ாி்ேரதி்மலமாகி்டல்்ிஓயக
ிாிய்ராி; ிஓ் னத் ி ஓுா் பலிஸர் ி்ஓமா 
ிளயுகிாி்்ி ாலலாிய்ரவன 

ட ி் னிலலா கல)் தினகசக் ்தி ்ரா்ுாய்
ி ி ிலலா றகசக்்தி ்ராி்… (ச4:80) 

்மலதய்ிலலா றத்ி னஓ்ய்தினத்்ன்ிாி 
ய ஓிாிஸேக் ிள்ஓக்ளய் கள்ாலய் ி ிிள 
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ஓ்ய் ிகிாிய கல் ் ்் ிபாபுாயத் ிிாு 
 ிஸச்ுமால்ிிாணயுக்டதி்ம க்ிா்ிிண 
 க்ிா் ிஓம்லஓல; மி் ய்ிலலா றகசத்
ி னஓ்ய்தினகசத்ட ்ுனத்மா்்ி ய்ரா்ுா 
ட் யமாி் ி ிிு் ி்ுஙிமா்்  ச்ிள ்ல்ய்
 னக்ராிிுன்னச33:36) 

மஹதமவஓ ா் பலிஸ்்ர ிிளகச் ி ஸேஙத் ின 
ளத் ணய: 

 லனத்ட ிிு்ிலலா றகசத்ி னஓ்ய்தி 
னகசத்்தி தவ்ிலலா றகச்ியிகக்ிிாு்ராி 
ி்கா்ி ிிு்ிாத்ி ஸே்ிிஸர ிிுன்னச24:52) 

யாி்ிலலா றகசத்னி ல)்தினகசத்்தி தவ்
ந்க்ராிி்கா் ி ிிு் ிலலா கல் ினஓகா 
ிிஸர்நபமாிிு்… (ச4:69) 

மஹதமவகல்ிேறஓுிஓகஙத்மலமாகிஓயஙத்டகிா 
ிவ்ி நதபகஓின் ிவ்  தஓம்ல் ்ிாலககசதய் ம் 
ஓம்ல் நுி் ிக்னகசத்  சந் வ்ரவன் சிமனல்
 பலாாயிிு்மல் பல னத்  ாிஙிு் ி ாலலாிய 
்லர்: 

ட ி்ான ல் ்நி ச்  ல்வ் டல்் ி்கச ்
ிிர ா் பல்னதய் னிலலா கல)்   திஓு்
களயா் பிதவய் நதபகஓிஙஓ்ய ிிு் ி லலாி்
 ச்ல் ி ல்லரா்்ாய் ி ஓ்்ி ல் ி லலத்
னி ரா்)்  ச்்ல்ய் ி லலகளய் நுி கலத்
ி ஓ்்லஓயய்் ி ய் ாத; ிவ் ாய் ி லரஓ் 
ஙத் ்ஙிரல்ாிக்ிிள்ிாசதன்னச4:115) 

திி் ஙிளகச்டஓிக்ிிாய ிா்ுா்ிஓி்ுஙிு்
னம்ிமாாப)் டய வகிிாுளஙிுன் ி ி் டிஓ்்
களய்  ஙிஓக ் ிய ிா்ுா் ிககனதவ் ுஙிு்
கல்கிிாுளஙிுய் ்மலதய் ிலலா றகச் ுங 
ிு்ியதவிிாுளஙிுன்ட் யமாி்ிலலா ்ிண 
 ாிகல்ாகி்ி ்மா் லன்னச59:7ய்மல்ி்்ிஹ ்
 காித்ன சக)்ிாயாகித)ன 
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ட ி ிலலா றகசத்ி னஓ்ய்தினகசத்மா்்
ி ய்ரா்ுா ி னகச்ட் யமாி்நுி்ிநனால ிாலன்
ிகல்ி ி்டலிரல்த் னாிாின்னச72:23) 

மஹதமவஓ ா் லரகிரக்ர் ட ஓுஙத் டகி வா்
்ிாுா்றத்சிமல்ிள்ஓக்ய்ரவ: 

் ித் ினகாிிஸர ிிரல் ட ிிு் ிலலா  
கல் மவதய்  ்க் நாரல் மவத் ுமால் ிிாுகா 
மலதய் ிலலா றதய் ி னஓ்ய் தினத் ஹுாத்
மக்ய ஸஓர் ஹுாத் ட்க் ினிாமலதய்  ணஓம்
மாிகி ஓி்்ாலக் ிிாுகாமலத் னக்ராிி்கான்
ி ிிு் னித)் ஓியால் ்தாி ில்ல் ஜபயா்
னடலனத் ிாித)் ிளயத்  ஓு்ல் ி ிிள்ல்
்ிாி்லிஙஙிுன்னச9:29) 

ுஙிு் ம்ாலிஓக்  ்காிய வஙிு; டுாிிா 
்ிாில் னியஙிரல்நால்க்ஓல் ண்ாக்்கய 
் ல; ுஙிு் ி ிிு் ப்ிிரல் மவ் ி ளயங 
ிு; ி ிிளஓ்ய் குல் லனிஓகஙத் ி ள ்
கயஙிு” டல்்ன (்எலத)்ிேக ிஓி்டஓ்ற்
ன்தன்  ிஸச் ிாுகத:் ட் யமாி் ி ிிு் ில 
லா றகசதய்ி னஓ்ய்தினகசத்க்ுாித்ி ய 
ிாிிுன் ட ி் ிலலா றகசதய் ி ல் தினகசத்
க்ுாித் ி ய ா்ுா் - ட் யமாி் ிலலா ் ி ் 
மாி ் ிண்ஓ்் ி யி ்ாி்  னக்ராலன் னச8:12-
13) 

்தஆயக–  ு்மறவயக்ிறப்பகஆக்் 
சிமல்ிலலா கல்திுா்ய்மஹதமவகல்எலமாி்
மனிிிளகசக் ிிாயகிாிள்் ிலலா கல்  ுக்
ி ராிாய்ி்ங்ய்ி ித்டல்்க  ா முக் ப 
லாாயிிு்நதல்ராிிுன்ிதி ்திஓு்ஏஸ்க ிிாுி 
 ிய் ி னஓ்ய் ி யகஓய் ஏஸ்கிிாுக் ் ணயதன்
மி் ்ஷஹாகாபணடட, ரி் பலாாயி்சிமஓ்்நத 
ிறதய்ிிஸசக்்தாி யறத்ி்ஓமாிய்ராின 



ச்ிபட்ளமைாிகவற்மமப்க்ும

14 
 

சிமல்  ன ா்் கி ஓிா் லிதவிிாுகய் ரி்  ்ல்
ிில் மவிிலத்ிாய் டவ ா்் பலனாபஓகதகனக 
்ர்ிா் ிவ ா்் மஹதமவறத் சிமனத் பலனா 
பஓகதகனாிஓிா் லிதவிிாு வ் மக்யதன்ஸுணதாம
 ்ல் டலராலய் சிமல்ிில்மவிிலதிாசதன் ்ல்்
 லலாமல் மஸிரால்்  லஓல; ்ல்்  லலாமல மஸ 
ிராலஓரா்லிதவிிாுகறத்ம யாவன 

இ்தாஸரகயிரயக– இ்தாஸரயாபகஇரறப்் 
பா்க“கழ” 
ரி்  பலாாயி் சிமனலத் ஸுணதாபிம ி ாலலா 
ிள்ி ்மஹதமவகல்மலமாகிஓயஙத்்ிாிஓ்ஓய 
ஙத்பலிஸர் ணயதன்ம்ால் தி்எல்லிு்ாிறத்
ேகிலா்ஓ ய்ிினதிாலா்் பலாாயிிளகச்ிஓிா்
ிி் வத்லிதவிிாு வத்ியலிய வ வத்ாிறத்
ி ்தன மஹதமவகல்ஸுணதா மஸ்த் சிமல்ம்ய 
 ஸேல்எல்லிஓக் ாதகஓிகிா்்மஓரயா்ய் டஓல 
யா்் ககிகாி் ்ிஙிஓம வய் கககச ிஸச் ிினத 
ிாலா்்  பலாாயிிு் ேல் டலகிிஓக் நதி் ் ண  
்னகசத் டலிஓி்  பலா கல் முதி் ்ஸராணய 
ிரகனதி் மி ிஓல ிிு் ிிர ாிா் லிதவிிாண 
்ாிிுன் ட்் ் சிமஓ்ஙத் மஹதமவகல் ஸுணதாம
்அதம ி ாிஓ்யாி்ஓ  வய் பலாாய் ள்டலகி 
ிு் ஷாு்்க  ன ாக்்ாிிு; ிவ்  பலாாயில்
 ாதகஓிகிா்்“ ச”ன 

 பலாாய்ஷாு் மஹதமவகல்மலமாகிஓயஙத்்ிாி 
ஓ்ஓயஙத் ி ாிஓ்யாிக் ிிாண னாிிாலய் ிஓி்
மஹதமவகல்ஷாு் டல்த் சோப்லாதன் ிவ் ின 
நினத்  மிாயமத்  ாி  ிால்  ாய் ணயத் டல்்
 ஓுய்க்ர் ள்்ிஓமாலன்ஷாு்  லலாமல் பலா ்
 லஓலன 

ஷாு்ாண ி ாிஓ்் மஹதமவகல் ஸுணதா டலி 
ிாலய்ஹதரர்ிமமசராபிம ிகறி யயாிள்்ி ன 
ஓ்ய்  ாி ஓிிு் மஸ்த் ி யலிு் சே ி் க ுங 
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ிஓக்்ாபய ்ிா்ிலலவ்முாய ்ிா்மக்யமஸரிா
்ரவன் மஹதமவஓ ் ிேயாி ி் ஷாு்்கம ிேயாி 
 ுாிய் ிி்ால்  பலாாய் ிஓமாலிரல்த் ாத்ர்
மகிரல் மனி் ிஓமிஓக்ிேயாி ுாிக ினிாிய
்ராின் மஹதமவ் டல்் ி யிாலதய் ுஙிளத் ிஓி்்
ி யய் ணயத்டல்் பலாாயிிளகச்ஷாு்மன் 
்ரவ;  வ் பலாாயி் மஸ்த் பலாாயி்ிலலாி ி 
ிரல் ாதகஓி்லத்ிாகி ஓி்ஏஸிய வ்ரவன்மஹத
மவகல் ாதகஓிகசத் லஓரய் மகிரல் ாதகஓிக 
சத்்நு ்ிிா்ில் லஓல்டலிவ் ணஓமிால; ம்ால 
 ா்ிாவத்ிவ் கக்  ாயதிய் மக்ய் ிாகி ஓி் ண 
்ாக்ரவன

ஷாு் ிஸே்  லி்ான் கஷயமத் சோப் ிகிவன்
ிாுாளமலரஙிரல்ிேககிாியத் ள்ஙிஓக்மனிி 
ிு் யஸ்்ராிிு; ி ஸஓர்மாஸரலாதன்ம்ால்ஷாு்
ி்று் ிிாய ி் ிள்ஓகய் ட்் ் ிவ்  ுகமா்வய்
மாஸர ிிாிவ் டல்் ினிாிய்ரவன் ேல் ்ஙிரல்
மாஸரஙிு்ினமககிாிய்லர ;் மாஸரஙிளகிா்்சயல 
ிு் டிதல்லர்; ட்் ்ஷாு்்க ிச ிேகலி  
ஙதய்  ககிமா்்  ஓி்லத் ியலிய ி் ண ய்
ி ேய ஓி் பலாாய் ள்டலகிிு் கி்ராிிுன்
ம்ால் ஏஸி்் ் டிக்கிாிள்ய் ஏஸ்கிிாுகா 
ிள்் கரதலிளகசு்க்ய் மாஸரஙிு் ி யயாிய
்லர்ன 

ெக் யயககார்னத
ட்் ் ியா்் சிாளயிகல்கஓகற்டாி ்னகச 
ிம்் பலா ்ினவ்ரவ? ிலலா றகசத்ி னஓ்ய்
 சிாள்லகசத்ிிாிர ிாலய் தஓம ாதகலத்ம் 
ஓம்லத் ி ஸே் ணி்்க் ினவ்ரவன் பலா கல்
ிஓயால்ி ஸேகிா்்ிஓயாலன 

 தி்ி ஸேகிா்்ிஓயால்ிிாிஓிகிா்்ிஓயாிா் 
(யுா்)்ிிானல்ிேககிாிய்ரவ;  பலாாயிிு்க் 
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மத் ஐதவ் ் ஓக் ி ய்ர் புாி ிஓ்்ல்ிவ் ்கக 
்ரவ: 

ிலலா ்ாிாிிிய லர்ிலலா ்ாிாிிிய லர 
ிலலா ்ாிாிிிய லர்ிலலா ்ாிாிிிய லர 
ிலலா ஓ ்ிகு்் ்் ஓர ல் லஓல்டல்்
 ாளே்ய்்ரலன 
ிலலா ஓ ்ிகு்் ்் ஓர ல் லஓல டல்்
 ாளே்ய்்ரலன 
மஹதமவ்ிலலா கல்திி்டல ்் ாளே்ய்்ரலன 
மஹதமவ்ிலலா கல்திி்டல ்் ாளே்ய்்ரலன 
ிிாி் ாத் ானஙிுய்ிிாி் ாத் ானஙிுன 
ிிாி் ாத் ானஙிுய்ிிாி் ாத் ானஙிுன 
ிலலா ்ாிாிிிய லர்ிலலா ்ாிாிிிய லர 
ிலலா ்ாிாிிிய லர்ிலலா ்ாிாிிிய லர 
ிலலா ஓ  ிகு்் ்் ஓர ல் லஓலன 

ி ஸேஓய் ாிாிிிய் கஷயமாி் சிமல்  கங் வ 
்ரவன் ிவ் மனிிிஓக் ி ஸே் ிிஸர ிிுய் ி ஸே்
ிிராி ிிு் டல்் பிக்ரவன் ிலலா கல்  சிாள 
்ஓல் ஏஸ்கிிாுகாி ிிு் “நஷ்மஓ்த்ிாி” டல்்
ி கி ்சோப்ாிய்ராிிுன 

 லனத்  பலாத் ிலலாி் ன் ்)் மாிகி ஓி் ட  
்ுனத்கனதப்ால்னிவ)்்ன்ிாவத்ி ி்ானதவ்
்ாலகிிாுகாி்மாள்ாவ; ்மலத் ி ிஓிய ி்
ம்ஓம் நாரல் நஷ்மஓ்த்ிாில ிால்  னாிாின்
னச3:85) 

“ுி்ன ஓர னகச)் ஓக்ஓ  ிாலய் த்நலஓமிு்
னயாறத) ிசதவய் நஷபமிபபகதபுாள கயகிிு” 
(டலிவ் யாசத)ன்னச39:65) 

ி ஸேய்்ிாலக்சே ி் பலா கல் திா்ிாிஓ ய் ப 
லாாயிிு் பலாாயி்ிலலாி ஓுக்்ிஙிஓக்்மலா 
் ிிகாிக் ினவ ிஸச்ி ிிகவ்மாிகித்ி ிிளக 
சக் ிஸப கனாிஓிக் ிாளய்ரவன் ்மலதய் ிகி் ிகக 
ஙுக்  பலாாயிிு் சஓரதி் ிககஙுக்  பலாாயி 
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ிஓகக்்்மலா் ிிகாிா்்ி ாிய்ராிிு; ட்் ்
ிாசிாய் டலிவ்  பலா கல் ாதகஓி்  சயாி் னக 
்ரவன 

ிிந்குதப்
சிமனல்ிகிாுஙிரல் பலாாயிிஓகாிஸே்மளய 
மலலய்பர்நதபகஓிிஓக் ஓ்ய ிிுிஸேஙத்ிகித்
ி ாலலாிய்ரவன் பலாாய்  ள்ா ி ் ாி ஓி் நாலச 
 ஓி்மகிஓகாிஸேக்சோபய்ரவன 

1ன மிலா வ் ணஓமயா்் பலாாயிிுன 

2ன  ுண்ா வய மாரமாதரபாயதபை டல்் ிஓயகிா
ியத்நதபகஓி்வ்ுாி் பலாாயிிுன் 

3ன எலரா வ் “ேக்யதயக மரபை” டல்ிாின்   ிிு்
மஷிக்பிகல்த் னி ிிுன் திா்பிகல்்ேப 
ி ிிளத் டிிிளத் ணயன் ஏி்லரால் சிமலய்
்ேபி ிிஓகஙத டிிிஓகஙத் ுிக் “னள் ிா
ில” ் ிதி்சஸர ாரிகாிக்ன்்ரவன 

4ன நாலிா வ்சிதககழபா்ிரபாயதபைப மஹதமவகல்
ிால கஸசமல   ிிு் ி்ுபயிிு் ம க்ல் ிக 
ித்ிாகாிள்ாிிுன் “ேஓல் சிாளயகிாுிிு” டல
ிிஸிா்் ி்ுபய் ி ால் ்ுாற; ிிஸச் “ ஓக 
ஓ வ் கஙசி ி” டல்் ிி ிதன்   ிிு் பர 
ிிய ஙிஓக்“ ஓகஓ ாி ிிு”; ிிா வ்ிலலா 
றகச்  ஓகயாி் டஓியா வ் ிலலவ் யாஓுயா வ்
்ாபயி ிிுன 

“் ி கல் மகிு” டல்ர் ின வய் ்ேபி மாிகிமத்
டிமாிகிமத் பலாத்மாிகி ்ிாய்ிிா்ிலஓ்யஓ ய்
ிககனதவ்  திஓ ் டலிஓி்்  ள கிாளய்ரவன் ப 
லாத் மாிகித் ிாய் மாிகித் டல்தய் ்ேபி ிிளத்
டிிிளத்பல்ா்்்ஸராணயிரல்ிககனதவ்பிதவ
ி லர ிிு்டல்த்ினிாிய்ரவன்சிமல்ி ால வ்
டல்ி லராலய் ்ேபி ிிளத் டிிிளத் ்்ு் ி்
று் ிிாுஓிஓயக் ிஓ்ப க்ராிிு; ிிா வ்  ப 
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லாத் மாிகி ஓிக் ிஓ்ப க்ராிிு; ம்ால் ி ி 
ிளஓ்ய் ் ி ாக்யஙிு் ிஓரிளயுக்ய் ிஓ ்
ிமயயா்ஓ ் ிலல் டலிவிாலன்  வ ா்ய் ்ேபி  
மாிகிமத்டிமாிகிமத் பலாஓமகளயா்பிதவ்ி லர 
ி ரா்் மாிகிஙிகாிறதய் ிதி் மாிகிஙிஓகா் பல 
ிஸ்்ர ிிு்  ியா்்  சிாளயிஓலகளயா் பல ாங 
்்் ி லர ிிகாிறத் ினிாிய்ரவன் ்மலதய் மஹத 
மவ்  தவ் சிமஓ்க் ிிாயகசத்  ஓு்லத் ்ேபி 
 ிிு் னடிிிளத)் ிஙிு்ிேயாஓம்கனதவ்கயி் 
ம யாி ிிகாி்  னதிாிிகாத் னச98:1)ன் ்ேபி ிிு்
மஸ்த் டிிிரல் ி ரா்் லிதவிிாுிலிஓக்்  ி 
ி ய்ர் ிலலா கல் ிி ாி் மஹதமவ் ிிாயகிா 
ிள்ாுாதன் ிி்ால் ி ிிு் மஹதமவஓ ் ிலலா  
கல் திுாிறதய் சிமஓ்் ி னஓ்ய்  ்க் ி ரா 
ிா்ாிறத்ஏஸ்கிிாுக்் ணயமாதன் னச5:15; ச்57:28;்
ச4:47)ன 

சிமனல்்ேபி ிிஓகஙத்டிிிஓகஙதிஸே்்நிமஓர 
யா்்ின விளதய்டகிமஓரயா்்ின விளத் ுக்ன்
்நிமஓரயா்்ின வ்டலராலய்ேல்்ேபி ிிளத்டிி 
ிளத் க  ா மத்  ணஓமயா்் நதபகஓிஙத்  ுக 
 ிிு்டல்்ி ாலல்ரவன்னச3:113-14)ன்ம்ாலத் ண 
ஓமஙுக ிிு்  பலாாயிிகாி் மா் விால் ி ி 
ிளஓ்ய் ணஓமிலஓமகிா்்் ாிஓ்்டல்த்ி்ி்
ிகிாுத்ி ாலல்ரவன்னச3:199)ன 

டிிிளத் ்ேபி ிிளத் “் ி கல் மகிு” டல்ர்
்்ு் பிகல்த் ிாிகிாிள்ாலதய் டிிிஓக் சிமல்
ியஓமயாி ் ிாகச்ரவன்  ிாுகமாிய் ்ேபி ிிு்
 பலாாயிிளகச் “ாிறத் ிநனங்ய ிிகாி”  னக 
்ராிிு் டல்தய் டிிிளத் ிஞ்ானிளத்  பலாா 
யிிளகச்ாிாிிிய்டகிிகாி் னக்ராிிு்டல்த்
சிமல்ி ாலல்ரவன்னச5:82)ன 

டாி ்னதிாலதய்சிமனல் ்க்திாலய்டிிிஓகஙத்
்ேபி ிிஓகஙதிஸே் ்மா மா்ிாி் ்  னக்ரவன்
ி ிிளஓ்ய்மக்ய் ஓர்யல்ிேகஓிிரல்ிதி்
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கமி ்த் ஓ கிாிய்ரவ; க  ா முக் ்வ் ாி்
 பலாாயனத் ஏிரயகசத் ினக்் ிஜிஙிரல் ிவ்
 ்திி்்ரவன 

ாதயாமுராவ்க்தரதம

சிமனல்புிலமா்்ிகிாுத் ம்டா்ாஹாம ன்ிாஸ் 
 ாய)ன் ஸுா் டல்் ிஓயகிாியதய் ிள்ாயத் ி யய
் ண ய் ினக்் புாி ிஓ்ிரல்  தி் ிகிாுமத்
ம்ாிா்மாி் ரிாிய்ரவ; ்வி ான் புாி ிஓ்் 
லத்மணயத்மணயத் ி ாலலாிய்ரவன்க ா முக்
 பலாாயிிு் ிாஙிு் ஏிரயக்ர் ிஓ் வ் புாி  
ிஓ்ிரலத் தி் ிகிாு ஓி் க்மத் சஓரதிிள த்
ிக்்ி்மஓரய்்ன் ன் கஸச்ஐதிா்ுத்மஓரிளகச்
்மல்ம்ாிா்மாி்ரி் ணயதன 

 ம-டா்ாஹா  சிாளயிலகிா்்புாி ிஓ்:
ிக ஸர் ினகாகனதய் டிுஸர்
ிலலஓ்்யானமா்ய
ிலலா கல்கனாிியுாலனவ ஙச்்ரல)்
ிஓ் வ்லிிதய்ி்லஙிு்டலலா ஸஓரஙத் 
ிஓ் வ் கி வா்ிிிகச ாிய வத்னநாய்ா்)் 
ிலலா றக்ி்மசதன 
(ி ்்் டயாய )் திால் நாரல் ிகிகனஙத்
ம ால)ன 
( ஓர ார) லஓ்்ய்நாஙிு் கஙச்்ராத; 
 லன்்ம்நாஙிு் ிகஙத்்ிய்்ராதன 
ு்டஙிஓக்்நி ச்ல்ந் வ ாயாிர
(ிவ)்ு்ட ிிளகச்ினு்லிதிா்யா்ிவ சன் 
(ிவ)் ல்்ிாி கஸச்மகா்்ாி் சஙமலல  
ிநே்ி ே்யாி் சஙமலலன

 வ் ுமாஓ்் னக ாே)் “்நி ச்ல” ந் ி் ிறமா்்
ிலலா கல் ிகஓயக் ்ிள்ர் புாி ிஓ்ன் வ்
 பலா கல் சிாளயிகல்ி யகங்ல்் வுகவன் 

ம்ால்ிலலா கல்்ிாி கஸச்மகா்ிாி்ிலலவ்
்நி சஓயகளய் கல்்் ி லரிாி்் ி ாலலாியி ி 
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ிு் யாி? ்வ் ாி்  பலாாயனல் ிலரா்் ிஜி க 
லதய்ி ிிு்ிஙிு் ாதநாரல்ஏிரயகசத்ிலலா்ுக 
ிககிா்் புாி ிஓ்ிரலத்  ாி க் சஸரத்  ாள்ா 
ியி ிிு்யாி? 

மஹதமவ் தி்ிகிாு கஸசய் “்ிாி கஸச்மகா் ி 
ிு்டிிிு; ்நி சஓயகளய்கல்்ி லர ிிு்்ேப 
ி ிிு” டல்்கககித்ி ாலகஙுகாின 

 பலா கல்மக்ய்ி்ஓமிரல்்லராி்்வ் ாி் ப 
லாாயனத் க்மத் ஏிரயக்ர் புாி ிஓ்ிரலய் டிி 
ிளத் ்ேபி ிிளத்  சகலகிாிள் ிிுய் ில 
லா கல் ்ிாி கஸச் மகா் ிிு் டல்் லரக 
ிரகிாிய வ்சோப் ிகிவன 

இருாயுவம முா்காவடயெுமஇ்ி ுமம ெற்ரரதம

சிமனத்ஸுணதாாம மி கயா்் ்ஙசிஓக ்ிாண ய்
பல னத்ின விஓகக்ிஸபக்ரவ: 

1ன  ஓகஓ  வ்  கஙச கல்  ்கயாி்  னதவய்
மஹதமவஓ ஙத ி னஓ்ய்்்ு்ி்று்ிிாு 
ஓிஓயஙத் நதி் ம்க்ர் ்ேபி ிிளத் டிி 
ிளதய்ிிா வ் பலாத் மி கஸச் மாராி ிிு்
நுி கஸச்்ி ல ாிிுன 

2ன  பலாாயிிு் பரமகிஓகக்் ்மலா் ிிு் – 
“ேரதி்  மிாய க்ி” – டவ்  ிய் டவ் ி ்் டல  
ிவ் சே வ் ிேற் வ வதய் நலலஓி்் ி யய்
ஏற வதய் தயஓிகளய் கலகச வத் ி ிிள 
ஓ்ய்ி்ஓமயாி் னக்ரவன்னச3:110)ன 

3ன  பலா ஓி்  ில் மாிகிஙிஓகஙதக்் ்ம்லாங 
ி்்ி ய ்ி்ிில்்நாகிமாசதன்னச48:28)ன 

4ன  தி் ்மலாககி ஓி் ிஓ் ிஸசய் டிிிஓகஙத்
்ேபி ிிஓகஙத் ன் ி கல் மகிு)் ்ிாஸ 
ி  வய் ிாதஓமாிய கய் ிள்ாயமாி்  பலாாய்
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 மிாய கஸச் ிாிதிள்் ஓ கசத் ஓு்லத்
ி ிிளகச்டகுாிா்்ிாி்் ணயதன்னச9:29)ன 

5ன ிஓ்ேக்ிாலஙிரல்டிமாிகிமத்்ேபி மாிக 
ிமத்ிசகிாியதன் மஹதமவ் ்ிாக ிவ் டல் 
ி லராலய் பலாாய் ்ய  ா்ய்ு ா் ாகச ்
கனதப் னத்ிாவய் ்ேபி ் மாிகி ஓி் ிசா 
ிாி் ன“ேலஓ ஓய் ஓ்ாிாி”)ய்  பலாாய்மள 
ஓிகச் ்ேபி ிிு் ி ிரய் ண ய் ிள்ா 
ய ஓி்ம றகசக்ிிாணய் ன ாி்ன“ஜருா  னக 
ிா்ிா கலஓல”) டலிிாசதன் தி் ஹா்ாண 
ிி ித் பலாாய் திகிிிேயா்ய் ு ா் னிிா 
 வ்  ்ய )ய் ிள்ய கல மஓ்்ல் ிஓ் வ்
்ேபி ிிஓகஙதய் பர் மாிகி் நதபகஓிிஓக்
 ஓ்ய் ிஓ் ஓுஙத் பலாத் மாிகி கஸச்
மா்தி ் ிள்ாயாிய வ ாி் டல்் ிே்ிிு்
கககித்ன்்ராிிுன 

6ன்  ஓ ் ிஓ் கஸசத் ்மலாிய் டிிிஓகா் ிஸே்
ஏுாகமா்் சோப் ிகி் ஓர்யல்னஸ்கிு்
 ுக்ன் ிாுகமாிய் பலாாயிிு்டிிிஓகக 
ிிாலல ிஸச் ிஸி்க் னாபளய்் ி ாலலத்
டல்்மஹதமவ்ிஸப ிாின 

ச்பறபதகமா்கேமாச
 பலாாய் ஷாு்ாண ாிறத் ேகிலா்் ித ஙிரல்
்ல்் ிிாய் மஸ்த் ஞ ித் ிஸேய் ிில் ்ிாிஓ் 
ிு் மசதன் ிிாய் ி ாலல வ் ்ன் ிிா ய் சஸரமாி்
 பலாால்ினாிய வ் ணஓமிால்டலராலதய்மஹத 
மவகல் மலமாகிஓய் ி ாிஓ்யாி் ஓ வ் ிிாய்
ி ாலல வ் ேல் சதடஓலிரல் ினமககிாிய ிாி்
 பலாாய்ிகிாிிு்ிிிகக்ராிிுன் பலாாயிிு்
ிிாய்ி ாலல்ி ேயமா்ர்ிலலவ்ினமககிாிய்ர்
சோபள்் சயலிு் ில்  னக்லர்ன்  ிாுகமாிய்
ஷதப- ம-்ராா ம  ுக் ரி் ிகிாு கஸச் “மனிி 
ிரஓ்்ய்  மாிா்த் ணயிண ்ர ல” ிிாயயல்
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ிலல” டல்் ிஓலால்  ுகவன் மஹதமவகல்  தி்
 ிாுக கலி ய் மகிஓக் ்ாலு ாகச வ்  ாிிமா்்
கஓகஓ ்ஏஸிய க்ாலய ிவ் பலாாயிிு் ணஓம 
யஸர்கஷயஙிஓகா்்ி ்ினமககிாிய்ர்சதடஓல 
ிரல்்லராி் னக்ரவன 

 பலாாயிிளகச் பலாாயி்ிலலாி ிிர்ானதவ்
மி வ்  னத்ிாவத் ி ிிு் ிிாய் ி ால வ்  ள் 
ி ்ி லலி யாசத் னச3:28)ன் தி்  ் ககனதவ் ன 
 ா்்ின விா்்கதிுா;  பலாாயிிஓகா்ிாவிாகி்
ஏமாஸரலாத்டலிஓி்ிவ்சேக்ரவன 

 பலாாய் ிே்ிிரல் ்னா ி் ின வ் டல்ி ல 
ராலய் பலாாயிிு் பலாாயி்ிலலாி ிிரல்ிுே 
யல் மககி கல ்த்  ாித்ிாவய் ிஙிு்  னியங 
ிரல் ிஙிு் நதபகஓி்ல் னிஓிஙகிகல)் ்கயாி்
 னகசத்  ஓு்லத் ிஙிஓகா் ிாவிா வக் ிிாு 
 ிஸச் ி ிிள்ல் நளலிாுாள்் ினமககிாிய்ராி 
ிு்டலி்ின 

 திக்ிிாுஓி்லி ்ிிர ா்ர்்ன்கஷயத்டல் 
ி லராலய் பலாாயிிரல்ிுேயல்ிலத்ிகிிகசத 
்ிாவய் தகு்  பலாாயிய்  பலாாயி் ிலலாி ி்த்
ஓ  வுக் நளல் சஓரஙத; ிவ ஓு் மஓர வ் ஓ   
கனதி் ிஙிு் நதபகஓிிஓகஙத் ி ராிய ி் முத 
பாிாிிுன 

பல னத் சயலிரலத்  பலாாயிிு் ிிாய் ி ாலல 
லாத் டல்்ஷாு்  ள்த் ன்்ரவ:் ிக னத் மஓ் 
கஙத் கனமக்  ககி ஓிா் ிாவிாாிிஸிாி;  ் ுற 
ிஓக ்திாிிஸிாி;  ணஓமஓய்்ி ாலக் ி கு த்
ஏஸியமா்ால்ிஓி ்ிகிாிிஸிாி; ிலஓ்்நதப்்ன 
 ி் ி ால்்  ுிேய ஓிா் ிாவிாாிிஸிாி; ்ிாி்  ம 
ய கலன 

ிிாவ ாிய்  ்க் ம ற் நலராி்  னாிிஸச் டதி்  ச 
ஓயஙத் ியலிய ிலாத் டல்ர் டயக்லி ய்  பலாத்
ிிாய் ்ி  ிஸிா்் ிநேமஓரஓயா் ிிதவஓுக்ரவன்
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ேல் ிே்ிிு் ில் ்்  ஓியா்் ிிாயிளகச் டக
ுாி் ிிர ா்் ் ்ிாயிஓக் ச வுகாிிு;  ிாு 
கமாிய் ி ரா்் டணகாிகஓ ் ண்ாகச வ் ்ன்
ி்ஓ ்ிிாய்்ி  ிஸச் மமாிக்ினிாிய்ரவன 

ுநெ்்ிமறாுாரபமடாாறரபட்ளமய்காுமம

ிிாய்்ி ிஸசத் ணஓம்்ி ிஸசத் கஸ்ிஸி்
ிநேமஓர்  சாிவ் ாிறத்மி ிா்வன் ிவ் நதிி
ிலஓமஓய் ிசக்ரவ; சயாி ஓி்  ன ாகச்ரவ; 
சயதிய ிுேயல் ிலா் ாுஙிஓகா் ிாகக்ரவன் “் ் 
ிாயிஓகக் ிஓக ிஸச” ிக லமாி் ிஙிு் மஓ்க
மாிிர்த் ிிாயா்ி ஓி் யகிமாக்கள்ாலய் கன
மக கஸசு் நதிி ிலஓம் ி ாி யாி ் ிிிதவ 
கயதன் எி கஸசுய் ள்ா ி மாிா்ிிாயா்்ி ்ின
மக ிாலய்ிவ் நதிி ிலஓமஓய் ஓ் வகயதன்ிிா 
 வய்ிிாசலந் வ வ்டரிாி் னகிாவ; ிிா்ிதவ  ் 
 ுறிு்ஏஸியத; ்ன ஓு் லி்ான ன்ல்்ாலு ாக
ச வ்ாிறத்ி ்மா்ிாி் னகசதன 

 பலாத் மாிகி ஓிகளய் ி ர்ய்்ர ிய் சோிாி்
மஹதமவகல் தி்மலமாகிஓய்டுாிிகி் ண யவ்
மக்யதன 

ந பேு ேராசச பை 
 பலா கலய்ிி லிு்்ிஙிஓமகிாிளயய்ிாவிாகிா
ிளயுக்கிதய்்ன்ேல்கஷயஙிரல் ் பலா ் “ ண 
ஓம்ல” டல்ிால்்ிாகக்ரவ்டலிஓி்ிே வ்ேகி 
லாி் னக்ரவன 

 பலா கல்எல்லிு்ிககல்ிிிிாிறத்ேகிலாி 
றத் ுக்; எல்லிகா்்சிமல்மஸ்த்ஸுணதாபம
ிடிஆம ஷாு்  ள் கள்ஙிஓக் சாிிஸச் ிகிா
ிள  ்கரனதய் ுண் ன்்ி்ஸேஙத்்ிஓ ிய்க்ின 
ிாிய்ரவ; ிினதிாலா ்் பலாாயிிு்ிதிா்ிரஓய 
்மஸிிாுக்  யலாி் டஓல்ல  ுகாிிுன் ட்் ்
நஓ்மஓர கயாிா் ிாி ிாலய் மாிகி் நதபகஓி் தித 
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ிாிள்் கஷயஙிரல்  பலாாயிிு் ிஙிு் ிே்ி 
ிஓக்்  ாிதகனகி் ் ண ய் டஓல்  ுகவன் மாிகிநத 
பகஓி் திதிாிள்்கஷயஙிரல் பலாாயிிு்ிங 
ிஓகக்்ிகி் ிேறுக் ்ன ி்த்  ிகநா ய் ி ி்
ி ால்ரி ் ந்கசமா்்  பலாாய்  ள்க்ிாளிாய்
ிேற் வ்ரவன்ஷிய ் ள்திஸே் பலாாயிிளகச்
்ிுக் டிதிாலய் ிகல்  ியா்் டலக வ த் ிிஸர்
்ன ி்திால் ி ிிு் ்ிளய் ிேதவிிாுக் ண 
யதன 

 மி கய் ்ஸராணயிரல் ் ிாிம் ிேற் டலலானக 
சத் ்ஓ்க்ர்   க்  னாிவ்ிாலய்  பலாாய் மாிகி்
ிேக் ்ஓ்கி்  ச்லஓலன்  பலா கல் ்ி ி ேய 
மஸர்ேல்கஷயஙிஓகஙத்ிலலவ் பலா ஓி்்மா மா 
ி்்ே ிிகசத்கஷயஙிஓகஙத்க ாகாிகலஓலன் ட்்  
 பலா சே ி் ிி ல் டா்ிாவ் ்ிஓ ாிய்ர்ிாய்
ிா்ிாவ்மளய்ம்்ஓ்க்ரவன 

 பலாதய் சிமல்ிலலவ்மஹதமவகல்சணதா ம்யஓ  
சே வ் ிஙிு் ின வகிஓக ் ிிிகக்ர்  ிஓம்
யானகசத் லஓல்டல்்ி ாலலாிய வசே வ்யானத்
ியாி்் ்ிஓ ்லஓலன்  லஓரய் ிாலிள் கலய்  தி்
கஷயஙிரல் மிலஓமயா்் ிி லிு்  ்் யாிக்
்ஓ்கசத்ிாவய் ்ேபி ிிுய் டிிிுய் நா கிிிு்
ிலலவ்  பலாாயிிு் ிஓ் னத் ி ிி லிஓக்
ிே ிஸிா்்்வி ான் ாயாஓிஙத்ியலிய ி் ண 
யத; ்மலத்  தி் கஷயஙிரல் ிஙிு் ின வகிஓக்
மலஓ கி் ் ணயதன்  பலாமால் ிாககிாிள்் ்வ 
ி ான் நினகசதய்ிஓிாிஸே் ிி லிஓகா்ிி் ிஸ 
சதய்ிவசே வ்ிஙிு்ின விஓக் ன ாகச ிஸசத்
 ிஓம் ணயன 
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ிகிாுத்3 

கதமா்்ாிதித 

மயனகே்தேபை
2006 மத்மணய் ிலபிிக்ல்்ிாா்ிி் கள்மஸ 
ேய் ஓு் ா்ிாவ்புிலமாிா் ்ி ாிய்ரவ; ிகலய்
மஹதமவ்“ிால்பு ங் ி்மாிகிநதபகஓிஓய் ாகால்
ிுாி் ணயத்டல்்ிள்ஓக்ள்ாி' டல்் ுண்ாத்
மன் ல் ்ிக்யா்லாிப் ்ிுு ி் னே்னாிிாி்
ிி் க்்மஸ்ிாுிாள ்ாின 

்ிாாலகல்  திக் ின விளகச் லித் மி கலத்
 பலாாயிிு்ியத்மள் ிஓ்ிஓக்டிாப்ாிிுன்
 ஸேல் ாிறத் ாுபயமா்வ் சக்ி்ுபயாகல்
ிஓலஓம்மிகசன ா்்்ஷக்ிாவல்ி்ப்ில-்ஷக்
ிர ி் ிகல; ி ிய்  பலாத் லமஓரயால் ிு
கலஓல் டல்் ்ன் ி யககசோஓி் ி ர்ள னதிாின்
 தி் கஷய கல்  பலாஓமக் சஸரஞ ாளய வ் ி ்ய்
ஏி்லரால் நா கிிிளகச் எலரா வ் ்ன் ்ிிறத்
 ுகவ்டல்் ாகள்ாின்மில்்ிிற் பலாத;  ுண 
்ா வ்்ிிற்ிள்யத; ம்ால்எலரா வ்்ிிற்டல் 
ி ல்்ி ்ு்ி ாலல்ராி:

“ி ிிு் ுகஓ்தவ் ிாி ஓிக் ிிாயகிளயதன்
ிா்ிாவ்ி ிிு்்ி  கல்ிிா்ிதவ் னகிறத்
 பலாாயிிரல்ிாவிாாபல்ிஙிு்மாிகி ஓிா்
பலிஸரறத்ினமககிாிய ாிிு”ன 
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ிஓலஓம் மிகசன்மஹதமவகல்மலமாகிஓய் ா ிி 
ிளகச்்  ள கிாள ்ாின் “சிமஓ்ஙத் ஸமல்ாஓ  
ஙத்  ாோி ிிு  ணஓமிஓகா் லிதவிிாுகம  
ஙத” டல்் ி ால்ாின் மிகசன்  ள கிாள ்் எல்்
்ிிறிு்டல்ி லரால: 

i)  பலாமகச்மா் வ; 

ii) ிள்யத் – ிிாலலில் ிலலவ் ிிாலலாியில; 
ிலலவ 

iii)  பலா கல்ிகிாுஙிளகச் ுகஓ்ில 

 மில்  ுணய் ்ிிறிஓகஙத் ி ால் ி் மஹதமவ; 
ி ி்பல னமா்்ி ால்ாி: 

ிலலா ஓ  ் ிகு்  ககி கஸச் ிசகயா் ி 
ிு்யானத் லஓல்டலிஓிஙதய் ிலலா கல்திி 
மஹதமவ்மளய்ம்டலிஓிஙத்மகிு் ாளேயரக 
ிாகள்ாலய் ி ிிளகச்டகுாி்்  ணஓ்்்்ட்கச 
னிலலா )்ிள்ஓக்்ாிளயுகாி…    ஸஓர்டல 
லாத் ி ிிு் ி யிாலய் ி ிிு் டலன்ானதவ்
ிஙிஓக்  ்ஓுஙத்  ்ஓமிஓகஙத் ிாவிாகி்
ம ஙத… 

ம்ாலத் ில்தகு ஓிக்சஓரகசத் ஓி்ல்் ்்
ிேகஓிிஓக் கள்ாி; ிிா வய் மில்  ுணய் ்ிிற 
ிகா்்  பலாமகசத் ிலலவ் ிள்ய கஸசத் ிகலாி்
 ுகஓ்ிலய் ஜபயா் னிாித)் ி ல வில் டனத் எல 
ரா வ்்ன்்ிிற் னாிிாி்்ி ால்ாி: 

ிலலா கல்ிியிலத்ிலலா கல் ச்லத்
்ிாுாயஙிுன் 
ிலலா ஓ ் நதிாி ிிள்ல் ்ிாுாயஙிுன்
ஜஹா  னலனிா்ிாி)்ி யஙஙிு… 
 ஙிு் டகிிகா்் ிலிிய ் ்ிாளிாயுக ி 
ிஓக் ுஙிு் டகிிிாுளத்ிாவய் ி ிிளகச்
எல்்்ிிறிஓகக்ிிாயஙிுன 
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 தி் எலேல் ஏ்ினத் ்லஓர் ி ிிு் ஏஸ்க
ிிாண்ாலய் ுஙிு் ிிஸச் ்ாலிலர வய் ி ி 
ிளகச் டதி ் தஙசத் ி யயாதிிுன் ி ிிஓக்
 பலாத்மாிகி கஸச னிஓி்ஏஸ்கிிாுக)்ிஓய
ஙஙிு; 
ி ிிு்்ாலகிிாண்ாலய்ி ிிளஓ்ய்ம ஓ ்
ஏஸ்கிிாுளஙிு; ி ிிள்ல் ணஓ்்்்் ண 
்ாத… 
ி ிிு் பலா ஓி் ஏஸ்கிிாுக் ம் ிாலய்
ி ிிர்த்ஜபயா்னிாித)்்ிளஙிுன 
ி ிிு்ிஓி்் ி ல ி்்ாலகிிாண்ாலய்ிஓி்
ி ிிர்ானதவ் ிிஸ்கிிாுளஙிு; ி ிிு 
்மல்ஓிஓ கி் ண்ாதன 
ி ிிு் ஜபயா் ிிாயகி் ம் ிாலய் ிலலா 
க்த் ிக்ிளயய் ி ிிஓக் டகி வா் ்ிாுயங
ிுன 

சிமனலத ஸுணதாபிம ி ாலலாிய்ர் “ ணஓமிு” 
டல்் ிஓலஓம் மிசன்  ள கிாள ய் கஷயஙிு்
சே வய் புில்  பலாாய்கககிறஓுயாகிிு் டல்்
ி ாலல்ராிிுய் ுலா்்மி கலத்ி ஸேலி ்ஷி
ய ்  ள் கல்த் பலாாயி் ிலலாி ிிு் டவ ா்்
 ாததிாிிு் டல்் Theம Thirdம Choice  ல் கககிாிள
யுக்ன 

 பலாாய்மளஓிகச்  ுகஓ்தி ிிஓக் கதமா் ்ா 
ித ி ஓி்ஏஸ்கிிாண்் மிாய க்ுாி் பலாாய்்
 ள்த் ினவ்ரவ; ி ிரிகல் ிஓ்யாகமா்் ிதி்
்ாிதி கலி ் பலாாயி் ிலலாி ிிு் ன்த
்ிானத் பலாாயிிளகச்ிாித்ி ல ி்்ாலகிிாு 
்ராிிு; ்ிாலக்ம்ாிாலஓமங்ல் ந்தவிிாு்ராி
ிுன்ிிஸச்ிகலாி் பலாாயி்ில்லா்ிாிய் ிாஙிு்
்ிாஸிிஸசமல் ிிாண னதி் நதபகஓி்லி ் ந்தவ 
ிிாுகலாதன்  ிஓிய்சயலிரல்த் ாத்ர் பலா
ாயி் ிலலாி் மகிு் ாமயம ட்ைரத டல்் ிஓயக 
ிாிய்ராிிுன
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கதமா்மஓரயா்வ்சிமனல்ிாகாியத் ுணய்ிிாு 
ஓிிஓக்ி ாிஓ்யாிக்ிிாண்்ரி்ிுேயல்ிஓமால: 
i)  பலாத் பர் மாிகிஙிரல்மல் ி ஸேிிாுக்
் ணயத்னச48:28);்ii)்டவ் ிய்டவ்ி ்்டலிவ்சே ி்
 பலா கல்்ிாிஓ்ஓய்ிமலிய வ்ர்ிகிாு கல்
 பலாாயிிு் னகி் ணயத்னச3:110)ன 

ஜருாமாரபடம்மர்ளணமயளங்ரதம

 பலாாய்் ள் கல்– ஷிய ் ள் கல்–  பலாாயி 
ிு்  பலாாயி்ிலலா்ிாஓு்  ்்ுாய்க்ாகள்ால்
ி ிிு்பஓய கனகி்ம யாவ்டல்்ாமைாமஒபடிகம 
ன்்ரவன்  வ்  பலாத்  ன ா ிஸசமல்்ு்  னதி்
்ன் நஓ்மஓரன் ிிா வய் ்ன ிிால்  லி்ான ஓு்
ி ஸேகிிாணயய் ி ஓு்  ்ன்ல் கள்ாலய் ி ி்
ிஓல்  னகசக்ி்லிள னகசதன் ி்ாலிாலய் பலா 
ாய்ிு கச்ாமய மணிு்ி ல கய் ன்ாதிு்ஜருா 
ிஓல் ியா்வய் கதா ி ஓமிு ிஙிு் ு ி கஸச்
மளிாி்்ி ல கய்கஓல்டல்்ிகிாுா ி ் பலா 
ாய்்லிரல்க ிகிாிளயுகவன் பலாாய்ிிுாக்
ிிாசாிாகிிு் ஜருா்அ பல னமா்் க ிக்ராி 
ிு: 

… ிவ்  பலாாய் ிுேல்த்  ிதிுமாி்  ாத்ர்
 பலாாயி் ிலலா்ிாி் ிளய்ர்  ியாசத; ிில 
எலத்ி ிிு்ிஙிஓகா்ிாவிாக்ர்்ாிதி ஓி்
னகதமா் ்ாிதித)்  ்காிய வ்ராிிு; ்கதபைக
ெபா தறபபாம கஇரறப்்பா் மளல்ிகமாி்ிவ்
ினிாிய்ரவன் ன்லலப் ி்ுபக- ங்கஷ் ்ிுி 
ுாக)ன 

19 மத் ்ஸராண ல் ில்ிய் கககிறஓுயாகுா்்
ிள்ிா்ஷ்  திக் ிிாுஓிஓய் ி்வ் Q9:29கிா்்
கககிறஓு்ல்ககக்ஙுகாி: 

“ி ாலலாிள்வ்  விால:் ி ிிு்  ு ி கஸச்
ுயி ய்ர் ்ல்்  வ் னஜருா)ன் ி ிிு் ிிால 
லாி்ாமல்  னாிிஸச் ுயி யய் ‘X’ ்ிாவமா்வ்



ாமைாமஒபடிகம 

29 
 

டல்்னராிய்ரவன்ிிாஓலய்ி ஓம ி்த்ம்ய்
ி்ஓமிளகச் னஅாஜப)்  வ் ிகத்ாகி் ினிாி் 
் ணயத்டலி்ி்்நாகிதனனன  வ் பலாாயிிரல்
நலஓமகிா்வ”ன 

ிலலவய் ்ன் ்ஸராணயகசமலய் 1799 ல் ி ர்்ா 
ிள்ய் வனக்்  ாதுாஒய கல் ிககிியால் டனத் கல 
கயத் ட்னல்  னகிமா்் கககி கல் ி ி் சோபய 
 ஓிக்ி னகிறத: 

்ேபி ் ச மகிு் ினநிி்  ிஓய்் னஜருா) 
ி ல வ வ் சே ி்  சிாள்ல் ிள யகலய் ிதி்
 ிஓயாிஸே் ிதி்  ன் கல் ி ிிு் ிஓலிு்
ிால ிஸசா் ிிராிள்் ிிாஓி் டல்்  ள கிாள 
்ாிளயுகவ 

 ன்ாதிு்ஜபயா் ி்ிள்க்் ்ஙச்டனத் கக் ாயதி 
ிஓ்யாகதிஸே் Theம Thirdம Choice  ல் கககிாிளயு 
கவன்நக்்ிாலகிள்த் ஓு் பலாாய்்ி ஙிு்மி 
 கலத்ாமய மணிு் தி்்  ்ஙஓி்்ி யய் ண  
்னதிவன்  தி்்  ்ங்லி ் ிி கல் ்லேுணய் ி  
ிு் ிிாயகிாியத; ்மலத் ில்  ்ஙசமஓரிரலய்
ிஓ்யாகமாி்ிி ஓி்ிநோிவணய; கதா்மண்ில்
 ்னகசா் ிகலாி் ிதி்  ிஓய்் ி ல கயஓி் ிவ்
 ள கிாள யவன்ஜபயா்ிள்கத்்ன் ன் கஸச்ி ி 
ிு்  ்னகச் ி ிா த் ிிஸ்கிிாய ிஓி் ிதி்்
 ்ஙச்  ள கிாள யவன் ிமாுாக்ிா் மில் லிாுா்  ஓு 
்லதய்9த்்ஸராணய்மில்20த்்ஸராணய் ஓு்லத 
 தி்் ேு்் ி்  ்ஙச்ிாகாிள்ஓிய் பலாாய்மிா 
ுஙிரகனதவதய் பர் மிாுஙிரகனதவத் ஏுாகமா்்
சோலிஓக்TheமThirdமChoice  யஙச்ரவன்1940ிரல்பஸ 
ிசக் மில் 1950ிரல் மஸிசக்  ஓுய் டிிிு்  பு 
் லகச ் கனதப்் ி ல்ர்  ஓு்லத் ஏமலய் மா 
ிானபிால் ்ிாலர் ேல்  பலாாய் நாயிரல்  தி்்
 ்ஙச்ிிா்ிதிவ;  தி்் ்ஙஓி்மணயத்ிிாணய ு 
் ணயிமல்்  மி கய்  ன்ஙிரல் ி்நி் ்ிாிக 
ஓிிு்டிதவ ன்லர்ன 
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 ணஓம்லய்ிணஓ்ய் பலாாய் ள் கலி ய் பலா 
ாயி்ிலலாி ிிு் பலாத்ி ஸேயாகிிளகச் ்ி்
ி்லிள் ிிகாிக் ினிாிய்ராிிுன் ி ிிு் நலே 
ஙகி் ாயத் ிாதஓமயா்் ி சமஓர்யாயத் ந்தவ 
ிிாுக் ணயத்டல்்டகிிாிகிா்ிள்வன் பலாாய்
கககிறஓுயாகிிு்  ஓி்  த்ிிாலே் ிிிகக்ராி 
ிுன 

ஷிய ்  ள் கள்ஙிு்  பலாாயி ிலலாி ிிஓக்
ிாததி ிிகாிறத்ிலக்மா் ிிகாிறத்மாஸ் ிஸ 
ிாி்   ஓமகிாிள்்ன் ிாுகமாி 

• ாமயம ட்ைர்ண  ாளே்ஷிய ்ுகமலரஙிரல்
ஏஸ்கிிாுகாிய கலஓல; ிி்ால் ி ிிு்
 ிகி் ்யகசிலிளகசத் மகா்ர்  ாயால்
 னதிவ; 

• ாமயறர்ண கயிு  பலாாயிிரல்கயிஓக 
க்்ேேிாி் னகி் ண யகனதிவ; 

• ாமயறரத சகஓுிரல் ி லல் ினமக்லஓல; 
ிலலவ்ி ிிு் பலாாயிிஓகக்் யுமாி்
ிஙிு்ிஓலிஓக் யி ிம யாவ; 

• ாமயறரத ிஸிாவிாாலகிா்் டஓிஙத் ி யய்
ினமக்லஓல; ிி்ால் பலாாயிிகால  ல 
மஓரகச்மகா்ர் ாயால் னதிவ; 

• ிிாவ்  ்ஙிரல் மி்ேல்ஙிஓகக் ிாள்றத்
ிலலவ் ்ஙசிஓக்்ி யயறத்ினமக்லஓல; 

•  பலாஓம்கமிேகி்ினமக்லஓல; 

• ாமயறரத க கயா மாி்மஓ்்ிரய் ணயத; 
களயகள்ாி்  ணகமுக் மஓ்ிு்  பலா 
ாயக்ிணயப ாிாசதன 

•  பலாாயி் ிலலாி்  எிஙிு் மவ் ி மா்  ஓி 
ிமலிய வ்ரய் ி ிிஓக் ்வக்ஓ க்ர்
் ் ில் ள்ஙிளத் னதி்ன 
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சிமல்ிள்ஓக்ள்ி ்ன9:29)ய்“ே்ஓம”ிய வ ிஸிா் 
 எி்மஸ்த் ள்ா ி ்ி ராிா்ாி் தி்் ள்ஙிு்
ிங்ிிகிாிள்்ன 

மககி கஸச்மகா்் பலாாயி்ிலலாி்  எி க்ி 
ிஓகக் ே்ஓமாிய ிறதய்  சறாிய ிறத்ாமைாம்்ி 
 ன ாகிாிள்வன் 18த் ்ஸராணஓ்்் ் ிதி் ிமாுாக்ிா 
கககிறஓுயாகுா்்  ான ிஜிாய்  ்ஓு் டயாி்ி்
ிில் ்நாகித் டல்் ககக்்னக்ராி; ிித ாுாய
கல்டயகிாிளயய்ிமாசிியிகிாிள்்ிதி் ுக்க 
ிதய்TheமThirdமChoice  ல்மிலமிலாி்ி ர்்ாிள்வ: 

 (ாமய)்ில்ம வமாஓ ஙதய்நலல் ்ஓமிஓகஙதய்
மஓ ிஓகஙத் ிச வக்் ிள்ஓக்்ாிள்வன்
டலலா ஸேஸசத் ்மலாி் ி ல் ில் ாதகஓிய்
ிஓலஓம வ தய் மகால ம்ய ஸேல் ்மலா்்
மஓ ஓய்ிச வக்் ணயதன்னாமய)்ில்ம்கல்
ஏகிஙிஓக் ிிஸேகளயய் ிஓ ் மஸேலத் ி 
ிரஙத்மளயத்ி்க்கிிாண்்் னகி் ணயதன்
ிிலபரச்ி ்ால்ிாஙிம யாிவ்டவறத் னக
ிாவன்ி ிரி்லா் ிதகு்மா்டஓிாிஸேஙத ி 
ஓலாி்மாள்ாலன் ்ஓமகசத்ி ல கஸசத்க க 
யா த் ிிியாவ; லித்ேஙத் ி மா்மத் ்ல் 
்ிால் னகசத;   யாிவத்ிி் வத்்்ு் மாகி 
யாி் னகசத; ிிாஓல வத்ிணயப கிாிய வத்
்்ு் மாகியாி் னகசதன் டலலாத் ்்ுமாகியாி்
மா்த்ிாவய் ம்வ்ி ிரதவய் ிவ்ிிாயகி் ண 
 யஓிக்ிிாயகி்் வா்ிாசதன 

 பலாாய்் ள் கல்தய் ாமைா ்ாிதி ஓி் ம் 
ிஸசய் ிிா ய் ிண்ஓ்் ிிாயகிாிள்வன் ்ன் ாமய 
ஜருா  ிஓயக் ிள் ் ி ே்ாலய் ிலலவ் ாமயறரத
்மல்  ம ிாியத்  ள்ஙிளகசக் ்தாி ய ி ே 
்ாலய்ஜஹா் ிண்ஓ்்மணயத்ிிாயகிாிள்வன்ிிா 
 வ்பல னத்்ிாிகிால்சயலிு்ிாகாிள்்ன்ிிா 
 வய் ாமயறர்ண  ஓ்ஓமிு் ிிாுஓகய கிாிள
்்; ி ிிளஓ்ய்ிிணிு்ி ஓமிகாகிாிளயய்ில 
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 தி கஸச் மகா்ாிிு; ி ிிளஓ்ய் மணிு்
ிிாலலாிள்ாிிு னிலலவ் ிள்ய கல் மஓ்்ல்
மிமாஸராிள்ாிிு)ன் 

ாமைா ்ாிதி கல்்ன்புிலமா்்டய வகிாளய் மி்
்ாிதிமாசத; ிகல்்ேபி ிிு் தி ்ிண்ஓ்ஓய்
ிஙிளகச்ிாஙி்க்ிிாய ிிாி்்ன் ி் ன்ரவ: 

டஙிளகச் ிாவிாாலதய் ிா லத் ்ஓ்ாிிஸிாி்
நாஙிளத் டஙிு் மாிகி ஓிா் பலிஸ்்ர ி 
ிளத்  தி் டிதிஓ்ிளகச் டஙிஓக்  ளிய  
வ்்ராதன் டஙிளஓ்ய் ிாவிாாலகிா்் தி் ாக 
ச்கிரல் ஏிா வ் ்லஓர் நாஙிு் மே்ாலய் டங 
ிளஓ்ய்கதமா்்ாிதித்மராியத; வ்ுா்ிளகn 
சத் ்கி்ேயாகிிளகசத் டகுாி் ுஙிு் ி ய வ 
்ிால்டஙிளகசத்ி யய்ினமககிாிய்றிிுன 

ாமைா ்ாிதி ஓி் மே்ாலய் ாமய ண  ்னத்  ஓ் 
ஓமிளத் ிேமில் ி யயாி்் ணயத் டல்ர்  ்ி்
ின ஓி் ான்ச மாறத்னே்ாி: 

ிாவிாகிாிள்்்ன ி்ிஓல ிஓய (ஜருா) ி ல  
ிாமல் னதவ்ிலலவ் மிாய கல் ள்ஙிளகசக்
்தாி ய்ம் வ்ில்ிாவிாால்்ாிதி ஓி்மே 
்ாலய் ிலஓ்ஙத் ில் ஓ்ஓமிஓகஙத் “ ள் கஸச 
 ளிள்ிாி” மகச்ராி் னஹலால் –  பலாாயிி 
கால் ிிாலலாிய ிஸ்ிா் ஓிாிஸராிய ிஸ்ிா்
ிஓ்்யவத் லலாமலாகச்ராி)ன 

்ன ஓு்்ேு்் ித்ிண  ிஸிா்் ள் கயா்் ்ங 
ிாி் னதி்ஜருா ிள்க ஓி் “ ு ி்்ாிதித” ில 
லவ்“ ு ி் ்லி கஓி” டல்்ினிலாத; ஏிா வ்சய 
கல் ிஙிு் ்ாிதி கல் டிதிஓ்ிஓக் டஓர் ஸர்
ி ்்ர ிிுய்ிாஙிு்ிண கிாியத் ஓிஓய்ி ி 
ி்க்தண களயய் ிஙிஓக்முக கஸச்மகாகச்ராி 
ிுன்  ிஓிய் ்லி கஓிிு் ுிேய் ஙிஙிு்மஸ 
்த்மகமாிகி் சிகிரல் வ கி் கயாகிரல்  ்த 
ிி் வ்ில்்ஸராணயிகாி்நஓ்ிிஸ ்் திவ; ஏி்ல 



ாமைாமஒபடிகம 

33 
 

ரால்ி ிரிஓலஙத்்தாி ிஓலஙத்தணய்ர்ம்-
மலமி்மஸரல்ிிஸச் னாிிாிக்ினக்ாிிுன 

ாமைா  ்லி கஓிிால்ாமய ி ஓம்ல் ்ஓுா்ிாவ 
ிா ிவ; ிகல்டிதிஓ்ிரல்டஓியா வ்ி ல்மே 
்ாலய்ி ல்ிஓலஓயக்ிிாயகி்்நியத; ிி்ாலிால்
ஜருா  ்ங்ல்ிாவ் ாமய ண  திதித் ்ிளிாிள 
்வன்ிவ்ிலஓ்்ய்ிால் பக்ர்்ன்ி யல; ிிா வய்
“டல் ்ாிதி கல் ஏிா வ் டிதிஓ்ிஓக் நால் மே 
்ாலய்டல்ிஓலஓய்டயகி் ிஓமஙணய” டல்ர்ின 
மகஓய ிால் ி ல்  யங்்ாலன் ிிலி ய் ்ன் ாமய 
ில் ்ாிதி ஓி் ம்த்ிாவய் டலலானகசமல் ஏிரயக 
ிாிள்்  தி்்  ்ங்லஎலத்ி ல் ஏஸி்் ் ி்கச்
முகிண்ஓ்ஓயக் னே்னாிிாலய் ி ல் ிிாலலா 
ிள்ாலதய்ிவ்ி ல்ஏஸி்் ்ிிாய ி்ினமக்ல 
ி ்ந்திிாி்டணகாியதன 

ாமய  மிாய க்ி்ிஙிு்ாமைா  ்லி கஓிஓய்மே 
்கல்கஓக ாி்  தககி்் ண யகனதி்ஜரா் சயல 
ிுசே ி் ணஓமயா்்ிலலவ்ிஸிஓ்்ி யயாிள்்
ில் ்் ிாுகஙிு் Theம Thirdம Choice – ல் ுக்ன்
ில் ாமய  மிாய க்ில்  ுலாரா்வ் ியிிாஓலிுய்
ிலா ிாுதய் ிிாுஓக் ்ிாலர் ிிாகுமா்்  தி ஙிு்
டஓரதி் ிாாிஙிகாி் ் னதகனக்லர ;் ிஓ ் பலா 
ாயி் ிலலாி்  மிாய க்ஓு் டா்ிாவத் ிய கஸசு 
்க்ய்ஓ  கனகிக்ஓியாகாிள் ;்  ்ளயிமா ி்ாமைா 
 மிாய க்ஓுஙத் ம் கயாிறதய் மலமி்  கயாிறத்
ி ஓமிகாகிா்ியலிய ிாிள்்ன 

த்ஸ் ிமய்்் 
ாமயம  ட்ை்கதம டலிவ் கதமா் ்ாிதித்  ன ாக 
ச்ர்்ளயிமா ி் டஓலஓமிஓக்க ிக்ரவன் ிாகயல 
ிாசிாயய்  ்ாிாசிாய்ிாலய் ாமய ி ஓம ி்மத்
 ள்் ிஓமாபலத்  மிாய் ிஓமாபலத் மளயத்  ்த்
ிிரகலஓல; ம்ிககலத்ிதி்ிாதஓம்ம்ாிாலஓம்
ிாகாிள்வ; ி ஓமிகாகிாிள்்  மிாய க்ி் ிங 
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ிஓகா்ிாவிாாிிஸிாி்ிதி்ம்டஓலகச்மாே்ாிிுன்
ிவிஸே் ம கயகிால் டி் ிே்ுா்் ஓம்மாஓ்ளப்
பல னமா்் ி ாலல்ராி:் “டஙிரல் மகய ிிளத்
 ஓகய ிிளத் டஙிஓக ் ிாத வ ிஸசா் ியக்க 
ிிாண்்ாத”ன்்மலதய்ிாலில்ிசகிரல் ாததி ்ேப 
ி ிிு்ம க்ல்ிலிஓலமஓரிளகசய் ிா்ிாவ்மளே 
ி யவ தி் வனக்யனத்  பலாாய் ில்ினயிிளத்
ிஙிஓக் ிிாயஓம் ி யயகனயிமல்ர் ியத் ிாகா 
ிளயய் ி ிிு் ம்ிககல் ் வா்ிா்ர் டஓலஓய்
ஏஸிய க் னதிிாி்்ஜா ல்ேகஜக்க ிக்ராி: 

… ிாஙிு ்த ிுமா்ய் ி ஓம் ஓல் ி யய 
் ண ய்  சாப்ி் டல்தய் டஜமானகச் பிய 
மா் ிிகாி் மா் வதய் ி னகசமல் ிஙிஓக ்
ிாத கய்ி ஓுா்பியாிய வ வத்ிஙிு்ி்ஓம்
டல்த் நதல ிஸச் னி ிிு)் ிய்்ாிிுன்   ி 
ிு் ிகித் ்ி ாி ிிகாிய்  ுிகால்் ஓ  வ 
ி ரியால்்ி ய்ர ிிகாிய்ிதகுமா் ிிகாி்
மாே்ாிிு; மஸர ிிு்மல் மஸேலத் நதபகஓி்
 யதிாிிு; ி ிிு்பஓயாிிஸசத்ிிாயதிண் 
ஓ்ிஓக ்ிகிாிிஸசத்மாயமாலமத்டயாயாலே்
ந்கி் ண யவத்ி ேயமாி் னதிிால்ிாி ்ய 
ி யி ிிகாி் கிதிாிிுன்்யகசிலத் லமஓர 
ஙத் ்ள் ிள்்ிஓ் வ் ்ேபி ிிரலத் ்நு  
யாி்ிாகி ஓி்ஏஸிய கயவ; ிஓ ்ியதய்ிிஸரத்
ம்ய்  கிறிகாி் ி ராிள்்ன் னனன் ிமகிி்ிா 
னயாகலய் “நத்ி்கலன்்வனக்யிிர்ானதவதய்
ில்ினயிிர்ானதவத் ிாப் ரய்்ராத” டல்்
மகிு்ி ால ஓிக்்ிுகாிள னக்்ரலன 

ாமய ண ிாதடஓலகச்டிுாி்ரி் பலாாயனல்்மலா 
ககித்  னக்ரவ; கதாகச்  ்மர வய் ி ல்  ஓ் 
ஓமிஓகா் ிேகிாமல் கள்ாலய் ிால் ிாுாகக் சக வ 
்ல்ந்தவிிாண்வ்ிால் கி்ராலன்்ேபி ்மாிக 
ி கஸச்மாே்்ுுாஓ்்்் ிதி்்ன ி்ி ால வ்ிாலய்
“்ேபி ்மாிகித் ல்த்ிாததி் சாப்ில்மாிகி 
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மாி் ் ிாிகிாிய்ரவன்  பலாத் டஜமாலிு் மஸ்த்
மளேயாகிிரல் மாிகித; ்ேபி த் ி ஓமிரல்
மாிகித”ன 

கதா் ி ஓம ி்த்  பலாாயி் ிலலா்ிானகச்  ச 
 ாி் னகிலாத; ம்ால் பலாாயிிளகச்்ிுச ாி்
 னக்ரவன்  ம ிஓமி்காய் ்ிாள ா்ிாய ிஸச் ிஸ 
்கிிாு ிஸிா்்  ா கய்ம் லலாி்சயலிஓக் ன 
 ாகச ிால் பலாாயிிு்ிஙிளகச்ிாஙி்க்தஓமஓய்
கஓககக்ராிிுன் ிிானகாிாு் ிாவிாால  ாித் ்ன 
மி்ி  கல்்ிாள  கரஓ்க்சஓரகசத; ி்ி்ிாலய்
கதமாகல் ‘மிிாவிாால ாிமா்வ’  பலாாயிிஓக்
்ன்மாஓயயா்்்மலாககி் கிஓ ்் ாிதகனகி்்ி ய 
யகனயத;  ்க்ல்ிவ்ி ிிஓகா்ிிலக்ாிய வ 
்ரவ; ிஙிஓகாிஸேஙத்ிஙிஓக்் ஸேஙுக் லஓிா 
ிஸேஙத் ்ன் ிமயயா்் லிிஓலா் ிி்்ர் கரஓ்ா்
ிாகக்ரவன 

கதா்ி ஓம ி்மஓர் ன ாுாிலத்ிஓலமஓர்ிஓல 
மஓரயாி் மயமாிா் ிகதவகயத் ேல ஓி் ம்டஓல 
ிஓக் ன ாகச்ரவன்ிிமிகிாகலத்பர்நாயிரலத்
ி  ிஓம ி்மஓர் ்சகிாிளய் ்ன் ்ஸராணயகச்
்மலத் ்ாிாசிாய்ிிா்ிதிவ்ிாலய்கதா்ி ஓம  
ி்மஓரயா்வ் ிிா்ுதவ் ிாகாஓி் ஏஸிய வ்ரவ; 
ஜருா ிள்கமஓர்  ல்் மஸிால்  ுலாராி் மாே 
்னதிாலத் பலாாயிிளகசத்மஸர ிிளகசத் ஓ் 
்யயா்் ரறிரல்ிிா்ிதவ்மககித்ி ல வ்ரவன்
 பலாாயிிு ே்ிாலஓம்்ுாி்  ுக் நாயிரலய்
ஷாு்ஆற் மகா்்ுாி்  எிஙிரலய் ி வ் ்்
மிஙிஓக்்் ிதி ிிஓகஙத் வ்ிாககிலாதன 

ேம்பயதரகத்ஸக் ிமய்்் 
Theம Thirdம Choice  ல் ள கிாள்ாிள்்ின விரல்்ல  ்
டல்ி லராலய ்மஸி கய் நாயிரல் ின கயல் ி  
ிரில் ிிா்ிதவ் ிாகாிளய்  னத் சயகலய் கதா்
ி ஓம ி்மஓரகச்மகா்ர் ாயால்ிகிி வ் ன 
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்ரவ்டலி்ின்  ிாுகமாிய்  பலா ஓிா்லிததவய் ிஓி 
 மாிா் கல் மாிகித் டல்்னேய்  பலா கஸச் நலே்
ிிிகக்ர்ிஓல ிிு்்மஸி கய்நாயிரல்ிலி் னா 
ி்ி்ிிஸச்டய வகிாளயன் 

 கல் சோப் ிகி்  ிாுகதய் ஜ்ாகிகயாி்  னதி்
ரிாமாய் 2009 ல்ிிய்ுாகல்மஸேய் ஓுயாசத; ிகலய 
மனி் நாிிித் “ பிா கஸச் ி்லிள னாிிாி” சோ 
பள்ாின் கதா் ில்மல் மககித் ி ல க் ிிளகச 
ில் ்ி்ி்லிள னாிிாி் கி வ்ிாலய்கதா்ி  
ஓம ி் “நாிிித”  பலா கஸச்ி்லிள னாிவ்்ிாலர 
 கிஓ ்ஏஸிய வ்ரவன 

 ுலாஸேலத் ஓர்யல்ின விரலதய்  பலா கல்்ல 
ேஓகதி்ிசகயாி்ாமைா  னதிவ்டலிவதய் ுலாஸேல்
 பலா ் ி்கசக் ்யாி்  னதி ிிஓக்ி்க்்  திவ்
டலிவத் ிிா்ிதவ் ம்கிாிய கலத் கதா் ி  
ஓம ி் கல்  லிக் ிண்காள்த் ி ராிய்ரவன்
 வ ா்் ம்கிாிய வ் ிவசே வ் முாய ஓிஙதய்
ிுேயல்மள் கல்்ி  ஓிஙத்ிஓ்ி ய்ரவன 

்மஸி கய்கதா்ி ஓம ி்த்லகய்டிதற்ிலலன் ஐ்ுாா 
ிாகல்ிினதிாலா்் ிசகிு்ஜரா்காம ிாகாலகசு 
கா்் டிதற் டல்ரா்  ுலாஸேல் ந்திிலலன் புாலபய்
  ிாகய்பிி்லய்ியிலாதவய் ங்லாதவ்ம்ய்நாய 
ிரல் ி்ஸிஓு் ிசகிரல் ிாி்ிி் ிிாுஓகயிிு்
டல்் ிஓயகிாியத் ஜரா் ி்ஸிிாுஓகயாிிரல்
ிளகசயத் 19த்்ஸராண ல்முதித் ஓு்லத்ிாகா 
ிள்வன் 11-19த்்ஸராணயிரல்ம்ுகிககிா்் ஐ்ுாா 
பயிிஓக்ிதிக்ிிாுஓகயிிு்ி் கய்ிாி்ிி்ி்ஸ 
ிஓு்ிசக்ல் தஓிிரல்ி ஓமிகாி்கஸேனக்ராி 
ிு்டல்் ுலாஸராேியிிு ிர கனக்ராிிுன் 1830 
 ல்ில்ியாஓ ்புாலப் ஓக வகிிாுளத ஓு்
ஐ்ுாாபயிிஓக்ி ஓமிகாி்கஸசத்கயாிாு ஓிக்
ிளயாிய வ ிஸிாிய் ிாி்ிி்மாிாகஙிளகச்ஐ்ுாிிா 
நாயிளத் ிிமிகிாறத் ஏுாகமாி்  ிி ல க்னக் 
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ராிிு் ன பலாாய் ள் கலி ்  வ் ்ன் ஓியா்்
ஜருா மசத)ன 

ஜஹா் ியஙிு ாித் சே ி் ியத் ஐ்ுாாபயிிளகச்
லகயவ் ிலல் டலராலதய்ஜரா் ியஙிு ாி் ிாகசில 
ிு்  மி கல் ிகிி கனாிவய் ்மஸி கய் நாயிரல்
கதா்ி ஓம ி்த்லஓயதவய்ி் ் ிலாி்மாே்னா 
ிிஸச்மக்ய்ிாுகமாசதன 

ம்கரதரா்குபயதயக ்கத்மாவயகமன
கரிபச்
19ய் 20த் ்ஸராணயிரல் ில் ்் ஐ்ுாாபய் ிகிாு்
 லலஓமிு்  பலாாய் லி க்த் ாமைா மஓரஓய்
மிஓமயாி் மாஸரறத்ிலலவ்ிிஸரறத் ஸல் க்ன்
ம்ாலத் மி கய்ி ாாிஙிரலய்ாமைாபணம ள் கள
்ஙிளத் லிகிண்காள்மத் பலாாய் லிஙிரல 
மணயத்கனதபகிிாண னக்லர ;் ி்ிாய்் ி வ்ிாு 
ிள ்டணகஙிளதய் ி் ் ிலதய் மிிாசிாயத்ிகிிக 
்ர்சயலத்ிாகாிய்லர்ன்ிா்பிாலய்ுுாக்ிலலவ்
ட்ாவ் ம்ய் நாயிரல் ்ேபி ிிு்  ி கு  கஸ்
சுகாசத்ிாவய்்மஸி கய்நாயிு்ிணயிிாுகாமல்
 னதிாலய்கதா்ி ஓம ி் கல்டிாி ி ஓிஙதய் லி 
க ிாுஙிரல்ிகிி வ் னத்ிில்ி ல ாகஓிஙத்
எ மஓரகி்ி ிிு் ிற்ராிிுன 
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ிகிாுத்4 

 ு்மறே்க 
நயாபிற ் 

 பலா கல்் னத் ்லமாி்மஹதமவ் னக்ராின்  ப 
லா கல் டயகிளகசத்ாமைா ்ாிதி கஸசத் பல்ர 
யாி் ுக்மஹதமவகல் ாதகஓி் தி  கல்ேல்ித 
 ஙிஓக் தி்ிகிாு கல்்ம்லாள்மாிா்ிாிா்ிாதன 

ேக்ி்ரா்கஆய்ப் 
மஹதமவ்ிமகிாகல்சஓரு்டனத்ரி்ி்ுபய் ் 
கல் ்னபன் 570 ல் பரதிாின் ி ி் பராிிஸச் மல்்ு்
ி ுவ் ிதஓிய் ிாவலலா் பல்ிாவல் ம ிகா்  ரத 
ிாின்ட்் ்ே் யக்ல்ய்் ிரான்சயதி கல்ிுா 
மிகிாிள்ாின்ி னகச்ம்் யிாி் னதி்ிாவ்ி 
ுவ்ிாயாி்மி ிாி; பரச்ேலிாலத்ி ல ாகசாகி்ில்
ிா ிாகல் ிுாமிாபல் னதிாி; பரச் ி னத் மஹத 
மவறகச் டளய் யிாி் னதி்ிாவ மி ிாின் பரச்
மஹதமவ்ில்ிாிாகல் ்ிாிு்ுாய் ாததவ் திாி; 
ிஙச்ில்ே ிாிாகல்்ள்ிஙிஓகஙத்மயிஓகஙத்
ி னக்ர்டரஓமயா்்் ஓலஓய்்ி யிாின்பஸிால 
கல் ி ி்  வ ாராி் டிி்னதிாி:் “்மயாிுாி்  ல 
லாி்்ன்திகிிிே் னதிகலஓல”;  ிலஎலத்்மயாி
்ாி் னதி்ிலஓ்்ாி் ரதி்்ன ுாிக்ிாள கிிாண 
்ாின 
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மஹதமவகல்ிிஸ்ரான்ல்பரதி் ்ிாிுிிரல்ேலி்
ிககிாுுாி் னதி்ிாகலதய்ி னகச் ி ்ி ிிு்
மல ுகலலன்ி ிிரல்்ன ுா்ய் துஹப “ ்ில்
ிதஓி” பல னமா்்சிமனல்ிண கிாிய்ராி; ிிா 
 வய்மஹதமவஓ ்ி மக ிிஸிாி்ி ி ிக்ன்ல்
டிகிாிய ாுாதன 

ி லஹபல் ுணய்ஓிிளத்நா மஓ்ி; ி னத்
நா மாிளயதன 
கஓுகல் ி ல் ிிாிதவ் களி்ிஙத் ிநனாபல்
லச ாலன 
கரச  மாி கா்்ி னஓ்ய்மஓ்க்யாய 
ி ளஓ்ய்ிி கல்ம்க்ிேய்ு் ங்ி்்ிால்
னிி்ால்ி ளத்ிச ாு)ன்னச111) 

யை்ஆஅையிமாடைணமம

மஹதமவ் னி ஓி் யவ் ாகி்ாிய் ிதஜாகல்்  ஓலக 
ிாு்ாிறத்  னதி்ிாவய் ி ஓு ் கனமகத் ி யய்
கனதல ிாி்ிதஜா்னே்ாுன்ிதி ்கனமக ஓி்ில்
ிாிா்டுாிிகிகனயத்டல்்ியதி்ிதஜாய்ி ல்ச  
மயகி கல்  னதி்ிாவய் ிஙிு் கனமக ஓி் ந் க 
ஓ கி ்்ி ய்ராுன்ி ளஓ்ய்ிாிா்ச ்ிாஓி்ிிரதி 
்ிாவய்ந்திஓி்டணர்ியத்்ிாிஙிிாு்ராலன 

ிுல் ிலா் ாு கலய் ்ன்மண்கனமக கஸச்மகமிு்
கஓலஓய்் ி ல ி் ் ண ்னதிவய ிிலபரச் ித 
ிா் ிிண் ரி்  ஓ்ஓமயாிக் ினிாிள்ாு; ி ு்
மஓ்க்ி னஓ்ய்ி ா கல்்ன்ிசகயாி்மாே்ாு; 
ி ல்கனதப்ால்ி னஓ்ய்மண் ாி ்ி ஓக ்
கனமகத்ி யயலாதன் ம்ால் யகிமா ்்சயலகச்மாராிய 
ிதஜா்ிகி்ி ல ாகசத்ி ல மத் ஓ்ய காி் னத 
ிாு; மஹதமவகல்  ாதகஓி்  ுலாஸ்் மேியுா்்
 ான் ஷாக்ி ஓக்“மகாலத்ி ல ாகசத” ாகி்ிிண 
மர்டல்்சோபய்ராின்ம்ால்மஹதமவ்ிகி்   
கிு் லலாி்ஏஓயயாி் னதிாின் ிதஜாறகச்ிிஸசமல 
 னமஓர்கனமகமா்்னதிவன் கனமகத்சே ி்ிிாுஓி 
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ஙதய் ிதஜா் மஸ்த் மஹதமவகல் கனமக கல் ிாகா 
ியத்முணிாயத்கயாபஸசியவிாலன 

ஆுரை்ளிகமுடய்ிாவம

ிதஜாறகசத்மஹதமவறகசத்ம்்புஓகிு்பரதிாி 
ிு்னேல்ிககசிரலி ்ஏி்புஓகிிக்்்ி ாலலா
ிய்ரவ)ன் மஹதமவறகச்ிமா ித்எல ்்னிலலவ்நாலச)
மிலிு; ி ிிு்ிஓ் னத்ே் யக்ல்ய்மி ிாி 
ிு; ிி்ால் ி னகச் மண்  ாி ்  லஓலன் சயதி்
 ாதகஓி் ினி  கல் மஹதமவறகச் ஏமாஸரத் ஏஸிள  ்
ிஸச் வறத்்ன்ிாுகத்டல ்் ்கயாி்நதிாிய்ரவன 

்்மடமஅா ற்ர ணம்அக்துாதம னடஅஙரதம

ம  ாிய் மஹதமவகல் சயதி்் சயலிரல் ில் ்்
் ிஓ்யா்்ித ஙிு்ிாகாிள்்; ி ி்ில்ிிஸ
்ராஓுஙத்ிா ிாஓ ஙத் யதிவய் ரக்ிிஓக்் ாித 
கனகி் ் ண ய் ஏஓயயாி்  னதிவய் ச ிாு் மாம்ால்
கனமகத் ம  வ் ஓ கிாிள்வய் ி ல ாகசாகி்  ர 
க்ிிரல்ிஓிகச்மகா்வ்்ிாலரஓ ்ி ஸேல்ி்ங
சதன்   ிஓிய் டுாிிாலிரகனதவ்ி னகச்ாிாிிிய
கயிஓலயாி் னதிவ் ி னஓ்ய் ிிிய் ிதஓி் ி 
ிாகாபல்ி னாலதய் ிதஜா்ி ஓு ்கனமகத்ி யய்
ம ற்ி யிவதிாலன் ிில்கஓக ாி் ்ஓம்கனதவ 
கயிள்ாின

ஒரக தரகமாதரப்கே்ா்னவரபறப்பற
மஹதமவறகச் மாி் நாஸிவ் யிாி் னதி்ிாவய்ரி்
மக் ி னகச ் ிி ்மாி் முதப ிிாி்  கிதிாி; 
ிதி்மக்தி்ா்ய் ஜா ல் ன் ிாிம கல் ி ாலலா 
ியத்ிாபி்யல)்டல்்பல்ி்க ி ிாின 

மசு ராராப்ம

ிதி்மக்ிலஓ்்ி கி ் தக ிிால்மஹதமவ்ாி 
றத்ிலகிமஓ்திாி; ி்கச்மக்ப  வகள்்ிா்டல் 
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டஓ் ிாின் ிஸிிாஓல் ி யயறத் டணர் ிய் “மஓலகச 
்மல்ி ல்ய்்்ய்சக வய்டலஓ்க்ிிாலராலிாலய்டத 
மக்்ஓ்கசத” டல்்ி ால்ாின்ிதி்ாிாிிிய்கயா 
சல கல்ிாவ் ி னஓ்ய் மஓ்க் ிதஜா் ி ஓு ்
்ிஸேய் ில்ஓம வ்ா ்் ுாிாக்த்ிஓய வ்்ி லராு; 
ி ல் ்ன் ்ேபி ல; ி ல் மஹதமவக்தய் ி ி்
்ன்திகிிிே்டல்தய்ல க்ிிக ி ி்ிலலி ல்த்
னே்ாலன 

பரசய்ிதி்ி ராிாயிு்ேலிாலத டலேனதி்ிாவதய்
மஹதமவறகச்ிஸிிாஓல்டணகஙிு் தி்; ம்ால்
ிால்மஓல்கனதவ்சகாிிஸச் னதி்்வி ான் மய  
கலத் ஜா ல் ்ிாலேய் “ர் மஹதமவ் ர் ுி் ிலலா  
கல் ணஓமஙுக்தில” டல்்்ிஸேயவன 

ிால் ்ன் ்மா  கிாுல் டல்் லரகிர வகய ாி 
ி்கா் டல்் மஹதமவ் ியதகனகி் ் ணயத; ஏி்ல 
ரால்மதக்்ஸிுாகிு்்லேலய்மஹதமவஓ ்ிால்டுா 
ிிகிகலஓலய் டுாிிாிகலஓல் டல்் ிலலா ்  ்க 
யர கனக்ராின்னச93)ன 

 பலா ்  மிாய கல் கி்ே்மிகல்ிமவ ாி ிால்
 னதிவ; ிதஜாிால்மிகல் பலாத் மி கஸச் மாே் 
 ுன்ிய ிிாி்மஹதமவகல் ஓகய்ஓம வ்்ா்்
ிக்மாே்ாி; ி ி்மஹதமவகல்கள ்ல்ய் கித 
ி ின் பரச் மஸர ிிளத் மாே்ாிிு; ி ிிு் சோ 
ிாி் ஏஓயிகாிய் ி ஓமிகாி் ிலலவ் கயிஓலி ய 
யாிள்்ி ஓமிகாி் னதிாிிுன 

 ு்மறவயகெசாந்க்த் 
மிலா வ் ிதிா் லகய் மாிகி ஓி் ிில்மிு ாகி 
ிு்  ுிேயமாி் ஓ  கனதிாிிு; ம்ால் எல்்  ன 
்ஙிளகச் பரசய் ிஓி் டலலானகசத் ிிியாிய வ 
மா்் ிலலா க்ானதவ்  ாி ஓி்  ண்ா்வன்  ஓி்
ி ி் ில் சயதி க்ஓுக் ன  ு்் ி யவய் ில்  ர 
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க்ிிஓக் பலா கஸச்மா்தி ்ிஓய வ்ிிா்ங்்
ஓ  ிாின 

மிலா வ்ிமகிாககனதி்மஹதமவகல்சஓரு் ்்
மகிுிால் ி னகச்் ி க ாயகி்  கங்்ாிிு; 
ம்ால் ி ிிளஓ்ய் ிிய ஙிஓக்  சறாிய ி்
முதப ிவத்பு் ஓ்் ண்ா்வன்ிிலபரச் பலா 
ாயிிு் “்வகிாிள்் ே்ிாலஓம்்ுாி” மாேயிாி்
 ான்  ஷாக் ன்்ராின் ிிஸரஙிு் ிகிி ி்;  ன்
 ாுானத்்ன னகிிான ி்ி  வகிிாுக்முதப ிாி 
ிுன 

டகிால்ிகிமா்ய்ிாவய்மஹதமவகல்ிிிய்ிதஓி்
ில்ிாகா்ி ஓுா்ிாவிா ிாின்ிமகிாகல  னதி ி 
ிு் “ர்ில் ிாகாய்  ல்ிணகல் மில் டஙிு் ிிய 
 ஙிஓக் டதக ிாலய் டஙிு்மாிகி ஓி்ி மக ிாலய்
டஙிு்  ாதகஓிமஓரஓய் ஏக்த் ி யிால் னனன் ்ல்்
ி ஓ் ்ிய வ்ட் வத்ிலலவ்ி ஓ்்டஙிர்த்
்ாிஓ்ஙத” டல்் ி ாலக்  தி்ிாவய் ில் ிாகா்
ி ிிஓக்ி்க்கள்ாின 

 பலா ஓி் நதிாி் ி்ுபயிிு் மஹதமவகல் சல  
கஸச் டகுாி் ிிானகாிாு் மஸ்த்  எி் லரகிராஓிக்
ிிாணய தி்ி; ி ிி்காய்  ி ிிமத் கனமக்
 ரறத்ன்ாிி்்ிஓ்ி யி்ின் பலாாயிிு் ேய 
 ிிகாி்  னதிிாலய் ாிறத் ிாககிாிள்்ின் சஓரு்
 ்்மகிு்ி ிிஓக்ந் க்்கிதிஸே் ான் ஷாக்
பல னமா்்ி ாலல்ராி: 

ிதி் ிா்ிாபிலஓ்ா் பலிஸே்் ிஓ் னத்
சஓரு் ்்மகிரல்ிஓிகச்மகா்ாிிு;  ப 
லாாயிிு் னதி்்வி ான்சல ஓிஙத்ிாக்்ாி 
ிு; ி ிிஓக்்ேஓராிய க்ாிிு; ி  ிாிிு; 
ி ிிளகச்லேகிறத்ச கிறத்்ல்த்ிிாயகி 
கலஓல; ி ிிளஓ்ய் மாிகி ககனதவ் கலி் 
ி யஙதி ்ிமகிாகல்ி்க்ர்ி ்கல்ி ிிஓக 
டஸிஓ  ிாிிுன் ேலி் ி கு த் ிாஙிம யாமல்
ிதி் மாிகி ககனதவ் ி ர்யே்ாிிு; மஸர ி 
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ிு் ி ிிஓக் டகி வய் ிலலா க்த் ிாவிாா 
ஓிா்ிிஸராிிுன 

மஹதமவறதன்் மி விரலத் டதஓிிரலத்  னதவ 
ிாிம யகலஓல; ி ி்மல் லிக் ிுர் கே்ி; 
ி ி ிிாித்ிாவ் ி ி்மல் கலஙசிரல் ச்ல 
ிஓக்கே்ின 

 ி கு த்சஓரயாிிாலய் டணி வ்எல்் பலாாய்
மணிளத்ி ிிளஓ்ய் சயதி க்ிிளத் லிக்த்
்ி ் ்ேபி ் ிபன்ாயாகஸசக் ச ிியிதிாிிு; 
ிஙச ிாவிாாஓிா்ிிஸராிிுன 

சுயி்கரமம

சஓரு் மகிு் ிிாய ி் ிி ி ிால் மஹதமவ் ்ன்
ிள் கல் ்னி்று் ிிாுஓி்ல் ியமாேயவ்ிால ்
்ிாலேயவன் ி ி் ிஙிு் ிிய ஙிஓக்  கங்்ாலய்
ிாஙிு்ிலலா ஓ ் யஙச ிாி்ி னகச்்ன்  ல 
ஓிஓய்மலஓ  ி்ின் “ ஙிளகச் ஙிளஓ்ய்மாிக 
ித; ட்கச்டலனஓ்ய்மாிகித” டல்ர்ச109:6  ாி  
ஓிிஓகா்ிிஸரிால் ஓி்ஏஸ்கிிாுககலஓலர் ம்ா 
லத்  ஓி் ி ர்ய் ி ாலல் மஹதமவ் ியங்்னகி 
் ணயதன் ஏி்லரால் ச53ல்   ்ஙிளத் ி னகச்
ி ராி் ் ிிா்ங்்னதிிாி் ில-ிிாி் சோபய 
்ராி; ிதி்   ்ஙிு் “ ா ிானய்   ்ஙிு” டல்்
ிேயாிய்லர்; ிஓ ்ிலலா ய்ில- பஸாய்ம்ா ்
ம்ய் ிமகிாகல் ்ி ஓிிஓக்்  ள கிாளய்ர்    
்ஙிுன் ிதி ் ்ி ஓிிஓகா் ிஸேய் “ிதி் ்மலா்்
்ி ஓிிரல் னநாஓுிு)் ிிதவ்ி ில் ிங்ிிகிா்
ிய்ரவற்டல்்ி ாலலாிள்வன 

 வ ா்் ி ாலலாிள்ஓி் சஓரு்  ் க்ி் ்ிள் 
்ிாவ்ாிறத்ம்ததிாிிு;  பலாாயிிள்ல்் ிதவ்
ிிாய ் ிிா்ங்்ாிிுன் ம்ாலத் ிதி்   ்த் ு வ 
ி யயாிள்வ் டல்தய் ிவ்  ா ிான்ானதவ்  திவ்
டல்த் ஜா ல் ிண  ிாலன் பரச் ிதி்   ்த் கனத 
ிாிிராிள்ிாி்மஹதமவ்ிிிக ிாி; ிவ்சஓரு்
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 ் க்ி்ி ஓு்்மலத்ஏக்த்ி யய் ச ச ிவ; 
மலஓிக்் ிகிமாி் மஹதமவறத் ி னஓ்ய் ர்ி 
ிளத்ிஓி்ிிகா்ாிிுன

ிிஸச் பரசய் ி்கச் மலனனதி் ிஓ் வ் திகிிிே
ிளத் சகலகிாிள னாிிாி மஹதமவறகச் ி ரா
ிாய் ்ஓ் ிவன் னச22:52)னன்  ஙசத் ி மா் கஸச் ஏவ 
 ா்்்ன்கஷய ஓி்ேரால்் ிக்ர்்லராி்மஹதமவ்
மாஸ் ஓிக்ிாகலாதன 

ி ி்்ன்ஏமாஸ்கிாுி்டல்ர்சஸர் ாளயிளத்்ிகா
்ி் த் டிதிிாலய் ிகி் ் ிஓ்கசுகா்ாி; ிா
்ிாவ் ி ஓு் டயாயாிய கஙதய் ி னஓ்ய் சகத்
க் ஷமா்ிில்தய்ி ி்ி ்்ி யயகலஓலய்மாராி்
்நிஓமஙுக ி் டல்த ிலலா க்ானதவ் ்ங
ிஓகா்ிிஸராி்னச53:1-3;்ச்68:1-4)ன் 

ி்வ் ் க்னதய் ்ிா கு ிாலதய் சல க்னதய் சயத 
ி க்னத் ிஓ் ிலத் ்மலா் ிிு் டல்் மஹத 
மவ் நதபயிாி் ில் ்் ிாுதிியஙிு் ிிிகக்ல
ர்ன் ி ி் மஓர்ி்ாிா் பரதி ி் டல்் ்ி ாிள் 
்ிாவய் ில்எிாஓியிிு்ிஓ் னத்ிவ ா்ர்பரத
ிிாிறதய் யான்ம் கனமகாிதி ிால் பரகிகலஓல்
டல்தய்மிாத்மிஸிிாண்்்ிாி  ிால்டல்த்ிக 
லர ிாின்ிால்ாி்ேரதி்நிி்டல்தய்ாி்ேரதி்்ி 
கல் னி்ுபயிிு)் ாி்ேரதி் சல கல் னஹாிஷஓமள 
யிு)் ்ிாலே் ல் டல்த் ள கிாள ்ாின் ி ிய்
“ ஙிரல் நா்்்மக்ல் ாி்ேரதி ல; நா்்் ாி் 
ேரதி் ிிஸ்ராஓு் ஓ்ய லன் னனன் நா்்் ்ிிதிியகிா 
ிள் ிிரல் ேரதி ல; ட்் ்ி்ுபயிிஓக் ்நேக 
்ர்ட னதய்டலஓ்்்நோிில்எலமாி் ்ி ிிஓக்
்நேகிம ஙத” டல்்ி ால்ாின 

 ாரம ராராபுணம னடஅஙரதம

மஹதமவகல் மஓ்க் ிதஜாறதய் ி னஓ்ய் ிிிய்
ிதஓி்ில்ிாகாலத்ி்ி் ன் கல் ரதவ்ிா்ிால்
ேல்ிாலத்ிினத் ஙி் கல் னதிாின்ிவ்ாிாிிிய்
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 யாிாி் னதிவன்ி ிிளஓ்ய்மிுறத்ிாவிாாலத்
 லலாகள்ாலய்ி னகச்டகுாி் ிஓிிிாுக்சஓரு்
 ் க்ி்்மலத்வரறிிாண்ாிிுன 

ிுல்  எித் ்ாிதிஙிு் மஸ்த் ிுபிு்  ரறிஓக்
ி ாிஓ்யாிக் ிிாண்் ்ன்  எிமாி்  னதிவன் ிாவ 
ிாாஓிா் ிி் ிஸிா்்  சய் ிலஓ்க்் ிகி் மஸ 
ரலாகி்்ன ில்ிாவிாாபல் ன விாலன்ி னகசத்
ி னஓ்ய்ர்ிிளகசத்மி விு்ிகிிகி் ய்ி  
னஓ்ய்சல க்்ு்ி ஓு் டுாிிகி் ்ி்கசா்ிாவ 
ிாாிராி ிிு்் ்்யாுா வ் னக்ராிிகா் டல்்
மஹதமவ் ்ி ்ாின் ி ஓுக் ்ிகி யவய் ிிிே ிாி 
ிு; ஓி்பல்ி ஓு்்ன சதில்குள ய  ிவன 

மஹதமவறகச்டவறத் ியாி்ந்கிகலஓலன்ம்ாலத்
 ்க்ல் ி்கசா் ிாவிாாிரகசத் ்ன்  எி க்ஓு்
டாி ்யா் ிணயப  ிாின்  தி் ி்ுபயிிு் யா ிா 
ஓி்்னபல்ி்மத்ா்டல்்ிஓயகிாிள்வ)்் ிதி ி 
ிு; ிதி்நிு கல்ி்நி்டிிிளத் ே ிாிிுன 

 தரகய்பூ,  ெமரபாிகவ்ிகுி்  
ிமகிாகல் நஓ்ிிஸர் ்ன்  ன்ாதிு் ிணிாளே்ல 
்ிாவய்மத்ாா்ிசகிரகனதவ்ிஙச்ி லேனதி்ேலி்
மஹதமவறகச் ிமயாிஸ்்னத் ்தாி ில்னத்
 னாிிாி் ்கிமாச் டய ிாிிு; ்்ு் ி்று் ண 
ி்ல்ர் ி னஓ்ய் ி யக்லி ்  ாய்  ்லிள்ாி 
ிுன 

 தி்மில் ்கிமாச்ல் ்ிாிய ிஸிா்் ்கிமாச 
டயகிாி்கலஓலன் ம்ாலத் ிய ி்  ன்் ிணிாளே 
்ல்ிாவய் மத்ாா்ிசகிரகனதவ்ி லேனதி்்ன்ிினங 
னள் ிாி் மஹதமவஓ ் ிாவிாாிிாி்  ்கயர ி 
்ி; ிஓி ிால்மஹதமவறத்டகிிாி வ் திாின் ணம
ஸாவ ிலலவ் “ ிகயாகிிு” டல்் ிஓயகிாிள்்
மத்ாா் ிசக்்ி் “ிதி்ிா்ிாபிலனகச்மஸேலத்
்தாி தவ” ்ிாுாய ிாி் ்க ண்்ின 
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 ிஸச்பரசய்ிுேயல்லிக்த்்லஓர்ிஓமாிிஸிாி்
மத்ாறகசக் ச ிியனதி ்  பலாாயிிு் ்ன் தி 
மா்த் ி யிாிிுன் ிமகிாககனதவ் ிஓ்ேயாி ் ிாப 
்யா ய ி் மஹதமவ; நயுா கி்ல் பலிகி்  ாகுத்
 சயாி் ிாப்ி லராின் ி ிிு் மத்ாஓ ்் ி லர 
ஓ்திபரசய் மஹதமவ் ிஓ்்லே் ில் ி யகஓய்ிே 
ககி் ம திவ; மில்  ன் க்ல்ய் ்ள் ிள்் மத 
்ாகல் ிுலிு் ிஓ் னத்  பலாத் மாிகி கஸச்
மாே்ாிிுன் ிா்ிாவ் மஹதமவறகச் ஏர ிாய் ஐத 
ி க் ுகய் யவன 

மஹதமவ்ிமகிாகல் னதி் ன்ஙிரலய்ி னஓ்ய்
ி ாதிக் சயதி க்னத் சல க்னத் ி ஓுா் லரக 
ிர ிாிிுன் ஏஓய் டரய ிிு் மளய்ம் ி ஓு் நத 
ப்ாிிு; மஸரி ்்ன்ேலஓு ்ிகு்மஸர ிிு்ிஓ் 
 னத்ி ஓு்ஏக்த்ி யிாிிு; ாுள ்ாிிு; ிாக் 
்ாிிுன 

மஹதமவ்மிகல்ிலஓ்ாிஸே்ட் யமஸர ுாி் னத 
ிாி; ிலனஓ்ய் திகிிி ்் ிஓயால் டுாிிகிாியத்
டல்் ியதிாின் ்ன் ிள் கல் சஓரு்  ் க்ில்
ிிய ஙிஓக்ி ி் ஏஸ்கிிாு வ்ிால ் ிிிதிவன்
ம்ாலத் ம கலய் டலலா் டகிாலிளகச் ம க்லதய்
மஹதமவ்  ்கயா்் க்ாமயஸேங்ல் ி யலிளயய்
ிிாிராலாகி்்ன்னள்்ர்ிிஓகா்ிிஸராின 

 ைரபூற ்கெமரபாகெககறபாிபக் 

யைாகாதைாதமயா்சுா?ம

மஹதமவ் ிமகிாகல்  ாளேயத் ிர ி் ி வ் மணய 
ிு்ிஓமகயா்ஓ ்டல்்ில்டி ிாகிிு்னேஙு 
க்ின்்னகி கல்ிவ் ணஓமிாலன்ம்ாலதய்ிமகிா 
கல்டிிாிள்்சிமலிரல் லமஓர்ஏவத்ிள்ஓக 
்்ாி்கலஓல் டலராலதய்  லமஓர் சே வ் ்யாேக 
ிாிள்வ; முதிகிள்் ி ராிாயிரல் மஹதமவ 
கல் ிகிதிகி ிாிிஸே் ியஓமயா்்  ாி ஓிிரல்
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்ி ாிய்ரவ; ி ஓுா்லரகிராி ிிளகச்ம்ஓம 
்ல் ிிா ய் ே கு ஓிிு்  னாிிாி்் ி ாலலாிய 
்ரவன 

ிமகிாகல் டிிாிள்் சிமல் ிசக்ல் ுக்ல்    
்ஙிு் ுக ;் ி ஸேல்்நாகிஙிரல்்ல ய்் சஓரு 
ி்ுபயிிு்மஹதமவஓ ்டுாிி ிாலத்ி ஓு்டயா 
யாிய வ ிாசதன்  ிாுகமாிய்  பலாாயிிஓகா்ிாி வ 
ேி ி ிிு் ிச ாஙிாிய ாிிு் டல்் மஹதமவ்
னே்ாின் மஹதமவகல் க  ாேிு் ிஓ் னத் ிுத 
ேல்ி ாச ா்்ியகஓிிரல்ிமிதவ்குாளஓ ்மவ்ினத 
வத் ் ஓக்லய் ்்ய் நுி கல் ிநனாபல் ிக  ாே 
ிு்ி தவ் னச ஓிா்ிாி வ்்ேிாிாிிகாதன் னச83:29 -
36)ன 

 தி் டயாய திால் ி யக் ிமகிாகல் டகிால ் தஓயக்
்காபகள்வன்ேஓல் சிாள்ாகிிளகச்ிாஙிு்்ிள் 
ி யக்ப கிகலஓலன 

ுைறராபமம்ணுதுயாறரபட்கமம

மஹதமவ் ட கய் ுகஓயா்பு ங் ிவ் மளயமலலாமலய்
ிமகிாகல்  னதி் முதிகிள் கலிால் ேஓல்  ச 
ிாள்ாகிிஓகக்ிிாலலத்கனாி ஓி்மஹதமவ்மல 
 ாஓ்யாி்ி ராிய க்ாி்டல்த் ான் ஷாக்டி 
க்ாி:் 'ர்சஓரு் ் ி ிி்கய ட்கச்்ி கிிாயா 
பிிகா? டல்் ஓ்்ித்ிு கல்ஓ  கனாி ில் ி 
கயாலய் ஙிஓகக்ிிாலல  ன்்ரலன 

பரசய் மஹதமவ் மத்ாறகச ் ிாப்யாய ிஸச்  ஸ் 
மலய்சஓரு்மகிு்ேலி்ி ி்த் தவய்ி ஓுா்லரக 
ிராி ிிஓக் ி ி் ிிாஓலி ய ிாி் ாுளய ிாி்
ி ி்மல் சஸரஞ ம க்ாிிு:் “மஹதமவ் டல்் ி ால 
ல்ராி் டலரால் னனன் ுஙிு் ி ஓுா் பலிஸராகள்ால்
ிிாஓலி யயாியகிிகாதய்மி ்ிாிகனதவ்ுஙிளத்
டிதலத்ிாவய் நுி் ிக்ன்ல் டிகிாியகிிகாத”ன்
ிவ்  ிிால் டல்் மஹதமவ் ் வகிிாண்ாி:் “நால்
ிாி ்்ி ால்்ல” டலராின 
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ிமகிாகல்லரகிரால்மஸ்த் ி கு த்டனத்ியத
் ிஓ்ிஓக் ினிக ி் பரசிால் டகிிள்ல் ங 
ித்ி ய வ்டல்ர் பலா கல்திமா்த்பரதிவ; ில 
லா கல்ிள்ஓக்ிஓி் ்காிய கயவன 

ுஅயெுாிவர்மம்காமபுாிவர்மம

ி ஸே் சே ி் பலா கல் ின வதய் ி ஸேயாகிிுய்
்ிாலகயாகிிு்டல்ர்்ி் தய்மஹதமவ்ிமகிாகல்
 னதி் ிகலஎல்்  ன்ஙிரல் ம கயாிசக்லய் சி 
மனல்ஸிராகிரல்ிிாுஓிிகாி் ்திிஸர்ன்ித
ி்் மய கலிாலய்்மா் கசத்ட்ாகய்ேஓல சிாளயக
ிாுிிளகசத்  ஓ்்யயா்் ்ிாுாள்திஸே் ி கி ்
சோபயத்ிாவய் சிமல் ிில் கஓகறிஓக் ி ஸே 
யாகிிுய் ்ிாலகயாகிிு் ம்ய் ாி ஓிிரல்
க ிக்ரவன 

ம்ாலத்ிமகிா்ிாலகிள் கல்ம கலிாலய்ி்கசத்
ில்டகுாரிளகசத் ஓ்்யயா ்்்ிாுாள் கல்ி ஸே
டனத் ாி ஓிஓய் மஹதமவ் ியலிய வ்ராின் ி  
ிா வ் ஸிுாகலய் மத்ாறகச்  ்த் ிியி ிஸச் ஸ்்
மதஓிய் ிால ககனதவய் ிலலா கல் ி ராிாய
ிஓக்டுாிிாி ிிு்்ிாலகஙஸர ிிு்டல்்மஹத 
மவ்ிேகக்ராின 

 ு்மறவயகவிய்ாகுதபரபணே்ா்ப் 
ரி்  ுா   ிஓல ுாி் மஹதமவகல்  னமாஸர ஓிா 
லிதவிிாுக்்ு்தா டல்ர்ி்ுபய்்ி ாலஓல்ிேத 
கனாிவ் ாிறத் மக்யதன் ி்ி ாலலகச “ிாயய்  ி  
கு தய் ிா ்் ாிஓ்” டல்் ிி ிதன்  வ் ்டகாதா 
டனத் ி ாலககனதவ் திிாசத; “்லஓரகளய் கலச 
ிலய் ் ாக ிலய் மயகசில் ிலலவ் ிாயிளகச்  ள 
ிய வில” டல்் ிி ிதன் ிில் ி ாிஓ்் ிி ிதய்
ரி்  ்லாி ஓி் ிநனாிால் ் ாக வா் ிாிாிவ் டல 
ிிாசதன் ்ு்தா டலிவ் ் ாிஓ்ிஓக் ிலலவ் ிாய 
ிஓக்்  ள கிாள்லாத; ிகல் ி கு  கஸச் ச 
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 சகச்ரய்  ி கு  ஓி்  ுக்க்ய் டகிமஓரயா்்
தண்லிளத்்நிமஓரயா்்தண்லிளத்ி்ஙசதன 

முதிிால்  பலாத்  எி க்னகசத் ிக  ாேிளக 
சத் ஓ்்யயா்்ினி ஙிஓக் ஓர்யல்  கயாி்்
ேதககி்்ு்தா ்ன்மக்யக்ின ிாி்மாேயவன்சஓரு்
மகிளகச் டகுா்் மஹதமவகல் சஸர் ாளய் டல் 
ி லராலய் ி ிிு்  பலா ஓி் களய் ி ர்யரறத 
ிலலவ்ிில் ்ிாிகஓிிஓக் லகயகி்் ி யயறத்
ி மகாலய்ஏக்ா்ி் ய் ி கு தய்ிகிாலய்ிிானகா 
ிாு் ிநனகி ிு் மஸ்த் பர் தண்லிு்  ுரள்்
்ு்தா்அ ி ிிு்ியலிய க்ாிிு்டலிவிாலன 

்ிாிலி வ்  திதிமாி் ி ராிய ிாிள்் மில்    
்ஙிரலய்்ு்தா்அ ம றகசக்ிிாணய ன ்ி் ண 
ஓ்்ய வ் மஸ்த் ிிாஓலி ய கல் ஒேயக ேநாரப் 
டல்்ிிர ாி்்ி ாலலாிளயுகவ: 

 ஙிஓக்டகி வா்்ிாி்லிி ிிள்ல்ுஙிளதய்ில 
லா கல் ிாஓி்ல் ்ிாியஙிு; ம்ால் ுதல் மரா 
திிு; ட் யமாி்ிலலா ் ுதல்ம்ி ிிஓக்்நோ 
ிகலஓலன் 

( ஙிஓக்ி ள ய)்ி ிிு்டங்ி்ிாகக்ஓ்ா 
பனதய் ி ிிஓகக் ிிாலலஙிு;  லனதய் ி ி 
ிு் ஙிஓக்டங்னதவ்ி ர்யஸே்ாிி்காய் ிங 
்னதவ் ி ிிஓக் ி ர்யஸ்ஙிு; ஏி்னல்
விய்ாகா்(றப ,் பதப ்குணபார்் ுகெபாித 
ெசயகி்கவபரகெபா ர்ா்்பக… 

விய்ாா்(றப ,் பதப ்ுக ந ளக ் தா ேரேப 
மாதரப்க எயபறக ுனதரா்்க கிய, ந பைக்கத 
பகபயகேபாிி பை; ம்ால்ி ிிு்்வங்்கய 
 ாிிகா்ால் னிிா வய் ிஙிு் ி நதபகஓிஓய 
ஙதய் பலா ஓி்டகிாிஓிஙத்கய ாிிகா்ால)்- 
ிக்ுமகிாுிிு் ிகு் ன் ்் ட ன்னத)் ிஓி்
னிிாணய்்ிாி்ி யில)்ன்ாவன்னச2:190-93) 
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 பலாாயிிரல்்ு்தா “ிிாஓல் ி ய ஓிக்் ிிா
யவ” டல்ர்ின வய்மக்ய வ த் ாயதிிாி்ககங் 
யவன்லனி்மாி கல் னிுல்ியஙச ்முலிு்ிிாுஓக 
ய கி் ிஓ்ி யகனதி் ்ன் ிாலகிள்தன)் ிமகிாகல்
ியக்  ண ிுமவ் ிாகசில் ந்திபரச் ்ி்  ாி  
ஓிிு் மணயத் ி ாலலாி்்னதி்் னச2:217)ன்  ில 
எலதய் ரி்  பலாாயல் ிா்புாி் னி நதபகஓிஙுக 
 ல)்மா் ஓிக்ய்்ன்ிா்பி் ு ிஞேதவ வ்ிிிய்
கஷயமலல்டல்் ள கிாள்ாிய்ரவன

 ுண்ாத் சிமனல்  ாக்ய கலுக் லி்ான் மக
்ய்்ி ாஸிரா்ிய்“்ு்தா ுஙசத ஓு்ுஙிு்ி ிிள 
்ல்்ிாியஙிு” டலிிாசதன்மஹதமவ்மத்ாகல்ிங 
்ய் ுண்ாத்மண ல்்ிாவ்ிவனா்்ிானகசா்பரச்
 தி  ாி ஓிிு்மணயத்ி ாலலாிள்்்னச8:39)ன 

 தி்  ுணய் ்ு்தா ி ாஸிரா்ிிளத் ுணயமஓர்
 ன்லர்; ிஓ ய் பலாத்மாிகி கஸசு்ி லல்ஏிா 
 வ்ிஓ்்னதிால்ிலலவ் பலாாயி் ிஙிு் நதபக 
ஓிஓயக்ஓிக்்ஏிா வ்தண ்ாலய்ஜரா் ி ய வ்
டயாய்ம்டல்ர்ிிாுஓிஓய் ்காிய க்ன்்ிாிலி 
 வத்ிலலவ் பரஓுக் ிிால வத் ிிாயஓம் டலராலய்
 பலா ஓிக் சஓர வ் மகாபய ்ிா் ிஓ்ி ய ்ிா்
ிஓிக்்ிிாயஓமயா்வ்டல்் ள கிாள ்ன 

்ு்தா டலிவ்ி நதபகஓிகச் டகுாிறத் ி ாலலா
ிள்வ்டல்்ிினதிாலா்் பலாாய்ிே்ிிு்நதல
்ராிிு; ட்் ் ிதி்் ி ாஸிரா்ஓு் “ிிாஓல் ி ய 
 ஓிக்்ி நதபகஓி் ்மா மா்வ” டல்த்ிி ித்
ிாகலாதன 

மஹதமவகல் ி யகஓய் ம்க்ர் வ்ுா்ிு் ிஓ்
 ஓுஙதய் ி ிிு்  பலா கஸச்  ஓ்ஞ லாி்  னதிா
லத் லலாகள்ாலதய்்ிாிலிதவய்ிிாஓல்ி யய் ண 
யத் டல்் ிள்ஓக்ய்ர் ்ன் லிகாகய் ிள்ஓக 
யாி் “்ு்தா ிிாஓலஓயக்் ிிா யவ” டல்ர் ி ாஸ 
ிரா்ிிு்மாே ன்் லிதிிஸர்கககிறஓுயாகுா்் ான 
ிகில் ி ாஸிரலி ் ி ால்ாலய் ிா்பிிு் ிிாலலா 
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ிய ஓிக்ய் ி ிிரல் “ி நதபகஓி” ாிாிிிய்
தஙிாசதன்ி நதபகஓிஓய் ுக்ய் டலலா் மாிகிஙிளக 
சத்்மலா்்மாிகிமாி் பலா ஓி்மாஸர்்ிாி்ி யய 
லாத்டலிஓி் வ்டயாயாிய வ்ரவன 

இருாயுவம முாகஅவர்ற்மூதிளஙதுமரட்ஆரதம

 பலாாய்்  ள் கல்க  ாேிகலலா்ிாி் லரகிரக 
ிாிய ிஸச்ி ாிஓ்்ிாுகதய் மஹதமவகல் கி்ே 
ிுமா்்  லிாிாிஓ ஙதய் டுாிிாலகச் ி ி் ிாள ய்
டகி்ி யலிளதிாலன 

முதி கல்மஹதமவ்ி்று்நதபகஓியஸர்ி்ுபயி 
ிகா்்ில்ி ாதிக்சல க்ி்மவிால்ிஓிிிாண னத 
ிாின் ி்று் நதபகஓியஸர் ி்ுபயிிஓக் மஹதமவ்
ந் க்்கித்சோப் ிகிவ; ிிா வ்ி ிிு் ப 
லாாயிிஓக ் வலல் கயஓி் சஸரமாிக் ிாள ய் ி  
நதபகஓியாலிால் ்ு்தா  னக்ரவ் டல்ர் ்ிாள 
ிாளஓ்் டயாயாிய ிா் ியலிய க்ாின்  ்ி் ிார 
ஓய ிால்ல ிி கல்மகிஓகக்ஓியாள கலத்ியல 
ிய க்ாின்ி ிிஓக் பலா ஓிா்லரகிர ி ிிு்
டலிிாலய்சஸர ாரிு்டல்தய்ி ிரயறதய்ிாதஓம 
யாி்ந் ிாி்றத்ிா குி்டல்த்டுதிு்ம கஓு்ச  
ிாிள்வன 

 ராராபுணம்அிம ாவப்தரதம

மஹதமவகல் திகிிி ்் ிரஓய் டய வகிிாண்ாலய 
டுாிிாலகச்ி ி்ில் ்்டகிகஓ்ிஓகக்ிாள ்னா 
ிஓிக்ிாகலாதன1 முதி கல்மஹதமவக்த் யா லரக 
ிரால்டணகஙிு்ிாகாிள்்; ிிா வ்ிஸிிாஓல்
டணகஙிு்ிாகாிள்்; ி்கச்தயமக்ப  வகள 
்்ிா்டல்்ியதிாி; ம்மேறகச்மகா்ாின டுாிிால 

1 டுாிிாலகச்ி ி்ிாள ய்டகிகஓ்ிு்சே ி்க ாித 
ிஸே் ாோிிஸச:்NoelமandமPhylமGibson,மம987,மEvictingமDemonicம
SquattersமandமBreakingமBondages் 
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ிய ஓிா் ்ிாகச ிஸச் ிலஓ்்ய் டயாயாிய ிறத்
ி யகனக்ராின் ிிா வய் ில் டகிிஓக் ிலலா ் நி
ு கல்டி வகய ாி்்ிாலர்ிேகஓிிு்ிகல்ி்ங 
சத; ில் ிிம ஙி்மா்் டஓலஓய் எ மஓராிிஸிா்்
ின விஓக்் ி ாலக்னக்ராின் ிிா வய் டலலா ் திகி 
ிிேிஓகங்ம்ஏிா வ்்ன்ிள் கல் ா ிால் சகல
ி்் ி யகனக்ராலய் மஹதமவகல் ி ராிாயிஓகா்
பலிஸ்்ர ிிு்  தஓம்லத் ம்ஓம்லத் ி ஸே 
யாகிிகாி்  னாிாிிு் டல்்ிலலா ்  ்ஙிஓக்
ினாப்னக்ராி்்ிாலரஓ ்ிகல்ி்ஙசதன 

 ்கயாிய் மக்ுாஷமா்் டகிகஓ்ிு் ்ம்லாங்்ன்
 ில கஓக ாி்மபகமலலாி ிிஓக்டகி வா்்ிாுா 
ி ிரய்் ி ய ில் எலத் ்ு்தா்அ ம றகசக்
ிிாணய ன ிஸிா்்ஜஹா் ்ிாளிாய்ிகிி ிவன 

்ண ய்  
மத்ாகல் மஹதமவகல்  ுா ் ிிலத் ிகிி வய்
ி ஸே்்ஓ்கி்முதப ிவதய்ி ி்டல்்்நாகி கஸ
ிாிா் ்ிாிி யிாி் டலிஓி் ்ிாலகயஓ்தி் டகி 
ிஓக் ி ி் ந் கய் கித் ிாள யவன் கல் சோப்
ிகி்  தி தய் மலல் மஹதமவகல்மல் ்ள்ி் ார
ஓயஙத் ச்லிஓகஙத் கே்் கிா் டலி ஓ்் ி ி்
ந் கய்கிமாசதன் ி ன் ்ிாில் கிா்ப ிள்ால; “ர்
மஹதமவ் ய்டல்புஓகிஓக்யாி்ி ன வக்ிிாு
 ாி?” டல ்்ி ல்ில் ்னகிாி்் ண ்ாலன் “நுிதர” 
டல்்ிகல்பரதிவ; பரச் கிாஓ ்மஹதமவ்ிிால 
ராின்ி ன்்ிானகச்பரசய்ிமகிா் ாேிரல் ுஙிஓக்
்ன்சசகசு்டேதிாிிு; பரச்நயுா கி்ல்மஹதமவ்
ிதிக் சசகச்் ி ல்ய்  ரதவ்்தி் ிமகிா ாேிஓக 
ஏக்த்ி யிாின 

ிலஓ்ா் லரகிர ி ிிஓக் டயாயததி வய் ிண கி்
மஹதமவ்மயலரஓி் ிஓிய் தி ஙிு்ிாளய்ல 
ர்ன் மிகசத் மளயத் ில் ின ஓி்ய் ிிய்் ் வக 
ிிாுக் ஸல் க்ாின 
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ுைறரா்அறம்ரபடயிகமம

மஹதமவஓ ் டுாிி ி ிிு் ி னஓ்ய் ியிிாஓல்
ிள யகல்மிக் கல் னதிாிிுன்ி ி்ிமகிாஓ க்
ஓிாிஸேய்ிாவய் ியிிாஓலஓய் மஹதமவ் மிிகி 
கலஓலன் ம்ால்டல் ா்ாலத்ிிாலல் கயத்டல் 
்ன்ேலி்ிள யகல் னதிாிிுன்ி ிிரல்எல்்்ிி்
மி வ்ுா்ிு;  ன ி்னிகல்்ன ி்ிிண)்ிமகிாகல்
மஹதமவஓ ் ஏக்த் ி யி ிிு;  ன ி் மஹதமவ 
ஓ க்்ிகி யஙத்ிா்ஓலா்ிா ்்ி ஓமிிணிுன 

ிமகிாகல்மகிஓகக்ிிாலல்மஹதமவ்டய ி்ம றய்
டுாிிால்ிாுகமாி்மஹதமவகல்ம்டஓல்ல்ஏஸிள 
 னதி்ி ்ாஓிக்ிாளய்ரவன் மி வ்ுா்ிரல்்ு்தா 
ி் ் ில்  னதிிாிக் ினக்ாி; ஏி்லரால்  ப 
லா ஓி்களய்ி ர்ய் வ் ா கயத்டலிிஸச்ிஓ  ்
யாகமாி்  னதிாிிுன் ி்ி மயத் ிதஓம் டதக ி ி 
ிஓக்ிலலவ்ஏக்த்ி யி ிிஓக்மி ிா் ிிு்
டல்் மஹதமவ் ினக்ாி; ஏி்லரால் மஸர ிிள 
ஓ்ய் க  ா  ஓி்  சறாிய வ்ர் மஸரஓல் ி ி 
ிு்ிிஸேனதிாிிுன 

ஹு்குுாமூளணடடற்ரமம

ிமகிாஓ க்ஓிாிஸ் ிஸசமலய் ிால்ிமகிாறகச்லன 
ிாியகத் ி லரவ்ிால் மஹதமவ் ்ன் ிி ்த் ிண 
்ாின்ிவ்ிா்ிாவ் யலாி் ிாியத; ஏி்லராலய்  ப 
லாாயிிு் ிமகிா்  ாேிள்ல்  ணஓ்்ளயக் ிிாண 
 னதிாிிுன் ிால் ிி ்த் ிண்பரசய் மஹதமவ் ரி்
 ்லி கஓி் ி யய் ்ி்  ாி ஓி் ந் க்ாி; ிவ்
ி ி் யா கஓு் ி யய் ினமக ிவன் ிவ் ி வ்  ன்்
 ்லி கஓி; ிில் டிதிஓ்ிரல் ்ல்் டல் 
ி லராலய் ிமகிாககனதவ் ிஙிு் ிாவிா லிிரல 
ினமக்லே்ிலன்த் ன்ர்ட ஓுஙத்கனதி்ிஙச்
ினாபஓ கிலாத்டலிிாசதன்ிகல்ி ஓமிளத்ிிண 
ிளத் ி்ஙச ாிிுன்  னிகி ஓி்் ் ிதி ிிளத்
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்ன ்ுாய் ்ன ி் ்ாிதித் ி யயறத் தி்  ்ல
ி கஓி்ினமக ிவன 

மஹதமவ் ில் ிங்ஸச் ்லி கஓி்ல் டிதிஓ்க
சக்்தாி யகலஓல; ஏி்லரால்ிமகிாககனதவ்மக 
ிு் ிஙிு் மஓ்கிஓகஙத்ிலலவ்ி ஓமிஓகஙத்
கனதி்ிஓய வ்்ி லல் தி்ிாவய் ி ிிஓக்ினாி 
ம் வகள்ாின்ிவ ா்் ி யய்ிலலா ்ி்கச்ிக 
ிாுத் ிர கனாிிாி்் ி ால்ாின் ிஸச் மில்  ிாு 
கத் த்சலித்டலர்ிிண; ி ளஓ்ய் ்ிாிுிிு்
ி ஓக்ிஓய வ்ி லல்  திாிிுன் 'ிலலா ் ஓி்
ினமககிகலஓல' டல்் மஹதமவ் ி ஓக் ினாி்
ம் வகள்ாி்டல்் ான் ஷாக்டிக்ாின்னச60:10)ன 

ிக  ாேிஓக்நணிிிகாி்ஏஸ்கிிாுக்் ண்ாத்
டல்்ச60  பலாாயிிஓக்ிேற் வ்ரவன் ிவ்ி ால
 வ்டல்ி லராலய்டதி் பலாாயுா வ் ுிேயமாி்
ிமகிா்  ாேிு்மல்ிலலஓ ிாலய்ி ிிு் சிா
பா் ்ிா்ராிிு; ஏி்லராலய் ிக ாேிு்  பலாா 
யிிஓக் ஏிா வ் ஓி்ல் க ா  ககனதவ் கஓ
கனாி் கனதல்ராிிுன் ச60 மி வ்ம் ஹமஓிபயா்
 ்லி கஓி்ல்ின வகச்முகாி் ுகவ; ஏி்ல 
ராலய்“'நாஙிு்்ன னகிிான ி்ிஓி்ிிாுகமாள்்ாதய்
டஙிு் ிய கல்டதிகிமா்்ிாசிாயத்ிலலவ்ி  
ரா்்நதபகஓிஙத் னகிாவ” டல்்ிதி்்ாிதித்னே 
யவன் ம்ாலத் பஸிாயய  பலாாயிிு் ிமகிாஓ ்
ிாக்ய் ஓிாிஸேய்ிாவய் சஓருிுிாத் ்லி க 
ஓிஓய்மேகள்ிாி்்ி ாலகய்ிவ்டயாயாிய ிாிள
்வன

ிிலபரசய்  ஓகஓ  வ் ிிாிி ிிள்ல்  ்லி க 
ஓிி்க் ி யயகன்ாிி ்் ிலலா ்ிேக ிாி் – “ில 
லா றதய் னனன்மஷிகசிள்ல் ன ஓகஓ  வ் கஙசி 
 ிிள்ல)் னி யகனதி் ்லி கஓிஓய)் களயத்
ட் ய மாி்கல்கிிாண்ாிிு”ன்னச9:3-5)ன 

 பலாாயி்ிலலாி்ிக  ாேிு் யஸஓியாி் ் ்ல
ி கஓிஓய் ம்்ர ிிு;  ்லி கஓிிஓகக் ிஓ் 
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ப கி்  யலாி ிிு் டல்ர் ிண்காள்த் ் ாலே 
கள்ஓி் தி ்ிிா்ி்டிதறிு்டய வகிாளய்லர்்
னச9:2-8)ன் ி்ி்நுதய் மஹதமவய் ிலலா கல் ிே 
ற் ிகல் ்ிிலய் மி வ்ுா்ிள்ல்  ்லி க 
ஓிஓய்மேகி்ி்கச்ிகிாுத் ணி்்்்ி ால்ாின்
மஹதமவய்ிலலா க்ானதவ்ி்கச்ிகிாுத்்ஓ்  
கனாிிாி்் ி ாலகய் ிால் ி யி் ்ாிதிஙிஓக் மே் 
்ிாவய்ிவ்ிுகயாிக்ினிாி்கலஓலன 

 வ்ிாலர் டிதறிு் ி ராிய வ வ் டல்ி ல 
ராலய் ிக  ாேிு்  பலாாயிிஓக்ி ிிளஓ்ய் நத 
பகஓி்கனதவ் மனளேயால் கலி்ி ய்ர் னள் ிாி்
னிிா வ்்ப ்ா்ி யி ிிு)்டல்்மஹதமவ் ஓிா 
ிய கயிலஎலதய்ி ிிு் பலா ஓிா்லரகிரக்ர்
 ஓு்லத்ி ிி்காய் யலிா்் ரறிஓகா்்ி  
 வ் ா கயமஸரவ்டல்ர்ின ஓி்ஏஸிய க்னதிாின 

ட்தபகர்கஎதயாபறகேபாயாி்  
 “ல ிி கல்மகிளகிா்” ாமைா ்ாிதிமஓர்பல்ி்
 ன ா ிஸச்ி ாிஓ்யாி் னதிவ்டல்ி லராலய்
மத்ா் மஸ்த் ஓிிிகனதவ் டிிிள்ல் மஹதமவ 
றகச்ஏஸிள்்ிிா்ிலி்கன் 

மகவரத்ெ்ஆம்ஹமைஆபணமயரமடறராுமடாவ்அம

ி ி்ிமகிாகல் னதி்ிாவய்ி்நி்திகிிிேிஓகா்
்ிால் ிானத் ்ன் திகிிிே் டல்ர் டணக ஓி் டிி 
ிரல் ம்கல்  ன ாகச ்ி் மஹதமவகல் மக்ய்
மி மாி்  னதிவன் ிமகிாகல் டிிாிள்்ஸிுாகிர 
லதய் ி ி் மத்ாகல்  னதி் மில் மாித் ்ஓ் ி்
ி ராிாயிரலதய் டிிிஓகாிஸே் ில் ்் சோல 
ிு்ிாகாிய்லர்ன்ிமகிாகல்டி ிாிள்்சிமல்
ிசகிரலய் டிிிஓகாிஸேக் சோபயத்ிாவய் ேலி்
க  ாேிகாி் னதிாலதய் ேலி்க  ாேிகாி் லஓல்
டல்தய் ி ிிளகச் மஹதமவகல் ி யக் மரி ாி 
மாி் னகசத்டல்த்ி ாலலாிய்ரவன்னச98:1-8)ன 
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மஹதமவ் ிமகிாகல் னதி்  மய கல ேல் ்ேபி ி 
ிஓக்்  தக ிாி; ிதி்்  தகாலிு் மகிமராிிாி்
 னதி்ன்ிதஜாகல் ரக்ுா்் ுாிா்்ன்்ேபி ி; 
ி ி் மஹதமவஓ ் ்ன் திகிிிேிய்க் னே்ாி; 
ி ஓு் ிமகிாகல்  தக ி் ிபதனய் ்ேபி ிிு்
ிஓி் நதப்ாிிுன் டிிிளத் ில் ி யகிளகச் நலல 
மஓர்ல் ி க ாய வய் ிலலா க்ானதவ்  தி்
“ிிர ா்்மிாுமாி” ிலஓ்க் ிாணிாிிிக்் நதப 
்னகிலாத்னச98)ன்“ிிாிஓிஓய்டஓலநாளய வ” மஸ்த்
ஜிா ஓி்  யஙச வ்  ளி்ய் டிமாிகித் ்ிாகாி 
ஓி்ய்ிானத்்ிாகாிிாி்மஹதமவ்ி ால்ாி் னச98:5)ன 
்மலத்ில்ர்ிிர்த்“ரியாஓ ” (ில-ஷாத)்்நாக் ்
கனதப்ிஜபகசதி ்னே்ாி; டிிிு்டன ்லஓம்்நாக 
் ்கனதப்ிஜபாிவ்ிால்  ிிு்ிஜபகி் ணயத்
டலி்ி்ிிஸச்ிிானு்னச2:144)ன 

மஹதமவ் மத்ாஓ ்  திஓ்தி்ிாவய் டிிிஓக் ்ன்
 ாுாுாி் ஓ  வ் ி ி் ரி்  ்லி கஓிஓய் ஏஸிய  
க்ிாி்  பலாாய் ிாுதிியத் ிகறி ய்ரவன்  தி்
 ்லி கஓி் “டிிிளகச் ி ிிளஓ்ய் மாிகிதய்
 பலாாயிிளகச்ி ிிளஓ்ய்மாிகித” டல்்டி 
மாிகி ஓி் ிங்ிி ிவ; மஹதமவ்மல் டிிிு்
ிமயாிஸ்்ல் னகசதி ்ிள்ஓக்ள்வன 

ைததாபமம ாவப்ம

மத்ாகல்ச ்னதி்டிிிர்த்மஹதமவ்ி யக்ிே 
ககி் ிிா்ங்்ாி; ம்ால் டகிிாுாிகிமாி் டகிால்
்கதபயவன்ிிஸச்ிிாராஓம்ய்ிாுகத்டல்் பலா 
ாய் ிாுதிியத் ி ாலல்ரவன் மஹதமவகல் ி ரா 
ிாயிு்ேல ஸேல்் ி ாக்ய்சோலிளத் ்திிஸ 
ர்;  த்ிி்ம்லே் ுபமாிிு் ி னஓ்ய் ி யககச்
டகிால் ிிிக ிாிிு; மஹதமவகல் கககிஙிரல்
முணிாயிு் னாிிாி்் ள கிாள ்ாிிுன 

 பலா கல்திகிிிேகச்ுபமாிிரல்்ிுகிு்சஓ்் 
 லாி் னதி்; ி ஸேஸச்ிகலனர்  கயாி்ிவ ா 
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்ிாவ்ஏுாகமா்்சிமனய்ி ராிாயிஓகா்ிிஸராின்
டா்ிாிிலலாத்மஹதமவறகச்  ாலாி்்ிுக்ஓ க 
ிாிய்ர்ிாய் ிா்ிாிிலலாத்ிஓி் ிலஓ்் டயாயா 
ிய வ ிஸிா்்  திிாிமாி் மாஸேகய ாி; சிமனல்
  ்ஙிரல்ிஓிக்ிாகம ஙதன 

மஹதமவ்ியலிய க்்டரய்ங கிரல்்ல்ய்டிி 
ிு் ஏமாஸரகிாுிிு் டல்தய் ிஙிளகச் ிிான ிமா்்
  ்ஙிஓக் ்மஸ்ிாு் ிாளய்ராிிுய்ம்ால் ிஙிு்
்நாகி கஸச்் வ ுாி்  ்ஙிஓக்மஓர வகய்ராி 
ிு்டல்்ி ால்விால்னச36:76;்ச2:77)ன 

டிிிு ் ணயிமல்ர்ிஙிு்் ி  ்ஙிஓக்மாஸே 
ஙுக்ி்டல்்ிலலா க்ானதவ்மஸிரான்ிகல் த 
ிவன்னச2:75)ன 

மஹதமவற்ல்டிிிு்்மஸிிாண்் ஓுயா்லிஓகய்
மஹதமவகல் னஸ்ிளகச் ி ிிு் ி ால்் ிமய 
யா்்  ாி ஓிிகாி் ிலலவ் ிச ிே ா்் ிகலிகாி்
ஏஸ்கிிாுகாமலய்  பலா ஓிஙத் பலாாயிிரல்க  
 ா  ஓிஙத் ிசாிிஸச் ஓியாகாிள்் ்ு்தாஅார 
 பலாாய்ிாுதிியஙிு்கககிமரக்லர்ன 

 ராராபடஅவரதம்ைுாதமுஅிபடாமமப்ிிகம
இ்ி ுமமரட்ஆம

டிிிள்ல்மஹதமவ்குககங்ல்்மஸிிாண்் ஓு 
யா்லிுய் டிிிு ்மலா்் ி ்ால் ிகிி வ்  தி 
ஓிக்ிாளய்ரவன்மதக்்  ்ஙிரல்ேல்டிிிு்க  
 ாேிகாி் னதிிாி்்ி ாலலாிள்வ; ம்ால் ா்ிாவ 
்ளயிமா ி்டி் ்மத் பகிாிள்் ்த்டல்தய்்ன்
ேல்ு் ிமயயா்்க  ாேிு் டல்த் சிமல்ிேக  
ிவ்னச4:46)ன 

மஸிால கல் டிிிு் ேலி் ிஙிு் ிா ஙிு் டா ித்
சுஙசிகாிறத்ிலேிகாிறத்மாஸராிள்ிாி்சிமல்
ிேக ிவ் னச7:166;் ச5:60;் ச2:65)ன்  ்லி கஓிஓய்
மே ிய்ிஙிு் னியஙிஓகக்ி ்ாிய க்்டிிிள 
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்ல்ிலலா ்ில் ரஓ ்மே வக்ிிாண்ாி; ட்் ்
ி ிிஓக்டா்ிாவத் ஞ ிிிகாி ிால்ன்ன்ேலஓு ்
ிகு)் பலாாயிிு்்நாகி் ணயத் னச5:13)ன்டிிிு்
ிஙிு்  ்லி கஓிஓய் மேயிாலய் ிஙிு் ிமயயா்்
 சிாள ஓய்  ிேகளயய் ிஙிஓக் “்ிாலகயாகிிு” 
டல்்ிேக வகள்ாிிு்னச2:27)ன 

மஹதமவ்மத்ாறகச் ன ிஸசமல்டிமாிகித் டயா 
யமா்வ் டல்் ி னகச் ி ராிாயிு் ்ஓ் ி்்
னச2:62)ன்ம்ால் திக்னஸஓர்ச3:85 ு வி யிவன்மத 
்ாகலய்டிிிரல்ி ்ிஓக ் கன ி் ் ிால்ினா 
ிாிள னாிிாி் மஹதமவ் ினி்முதப ிாி் னச5:115)ன்
ிலனஓ்ய்  னஓி்டிமாிகி ஓி் ு வி யவகள்ிா 
ிறதய்ிால்மலன் கய் பலாத்மாிகி்ம் ்க்மாிக 
ித்டல்தய் சிம்்் ்க்ி ராிாய்டல்த்ம றகச 
 திாின் தி்்ி யகஓய்ம்க்ர்ட னத்“்ிாலகயாகி 
ிு” டலராின் னச3:85)ன் டிிிு்ிலலவ்்ேபி ிிு்ிங 
ிு் மதஓிய் மாிகி ஓிா் பலிஸ் ஓி் ினமககி 
ம யாவ; ி ிிு் மஹதமவஓ ் ிங்ிி வய்  பலா 
ாயிிகாிறத்மார் ணயிம்்டகிிாிகிாிள்வன 

சிமனல்   ்ஙிரலய் மஹதமவ் ி ராிஓ்யாி்
டிமி கஸச்டகுாி்்ன் ஓர்யல்ிாகசிஓல ்ிிா்ங 
்்ாின்மஹதமவகல்ி யகஓய்டிிிு் டுாிி ிிால்
ஏஸிள்் ாசதி் ் ிஓ்யால் தி் ந்  கஓி் ன ா 
்வன்  ங்ிஙதய் ிமகிாகல்  ்ஓகஓ  வ்  சிள் 
 ிிஓக்டகிிிாண்்ிாவ்ி யிஓிா்்ிால் ய் மஹத 
மவ்ிலஓ்்டயாயாிய க்ாின்பரச்மஹதமவ்்னி ்
்ம்ல் ி ல்ய் மக்ுாஷமா் ிகல் ந்  கஓிிஓக 
ஙத்்மஸிிாண்ாின 

்ிறரணப்மஅண்்ிுாரமைாிதிஆம

மத்ாகலய் டிிிஓக் ி் ் கய்  ்க்ல் ி ிிஓக்
ிசாிிஸிா்்்ன்ந்  கஓிஓய்மஹதமவ்ிிா்ங் 
்ாின் ி னகல்  ஓக சிாளயகிாுிிளகச் டகுாிக்
்ஓ் ி்ி ஸேயால்வர ஓ்தவய்்ி ல்ி ிிஓகா்



ச்ிபட்ளமைாிகவற்மமப்க்ு 

60 
 

ிச ாஙச ாிு்்ாுள ்ாின்பல்ி் ாகசா்ிாகச்ிாு 
கத் ி ாலகய் ி ி் ஓினிாகல் டிிிஓக் மஸ்ஓி 
்ளய்மத்ாககனதவ்ி ர்யஸே்ாின 

பரச் மஹதமவ் டிிிு்மல் கள்ாள்் ியிிாஓல 
ஓய ் ிிா்ங்்ாி; ்மலதய் ில் ர்ிிளகச் “ ஙிு்
 லலஓம்ல்த்கத்ர்டதி்டிஓ்ஙத்ிிால்கயங 
ிு” டல்்ிள்ஓக்ள்ாின்டிிிர்த்ி ி் ரிமம
கருா்ை ிேக ிாி; ிிா வய் “ பலா ஓி் ஏஸ்க 
ிிாண்ாலய் ுஙிு் ிாவிாாிாி்  னாபிிு” டல்்
ிி ிதன 

மஹதமவகல்லிிகல்்ன்மயமா்்மாஸரத்டிததிவன்
 பலாாயி்ிலலாி ிிு் பலா ஓிஙத் பலாாயி 
ிஓகஙத் மிி வய் ி்ாிய க்ால் மளய்ம் ிஙிு்
 ஓ்ஓமிஓகஙத் ்ிிஓகஙத்ிாவிாகிம ஙதன் ிஓி 
ிகு்் ்்டவறத்்ு்தா டல்்ி ிிள்ல்்ிாி்்
 ாகசா்ிாகிாி்்ி ாலலாிள்வன 

டிிிஓகக்ஓியாள்ர்் ஓலஓய்மஹதமவ்ி்ிாய்
ம கிகலஓலன்ிய வ்ி னஓ்ய் லகசகச்மகா் 
 ிிு் ிான் நாகின் ்ளயிமா ி் நாகி் சலமத் ிஙிு்
 ்லி கஓிஓய் மே்ிாிக் சஸரஞ ாள்ாிளயய் ிாக 
ிாிள்ாிிு; ுண்நாளிு் ு  ி் மஸ்ஓிகச் பரச்
மலல்ிால் ் மத்ாககனதவ் வு ிாிள்ாிிு; ி ி 
ிு்களய்ி லர்ி ா வகிஓக் பலாாயிிு்ிிாுஓக 
ய  ிாிிுன 

ிிஸச் பரசய் ிாபி்யல் தில் ிள்ஓக்ள்ிாி்்
ி ாலகய்ிஓ்ேயாி்டஞே்னதி்ச ாிபயா்டல்ர்டி்
 ் க்ஓு்மஹதமவ்மஸ்ஓி்ள்ாின்டிிிு்டிதி 
ஓ்்லே்  ுகஓ்தி் டஓல்லய் மத்ாகல்  தஓிா 
ிசக்ல் மணிு் ேு்் ித் ிணகாிள்ாிிு; ி் 
்்் மில் ிிாுகா்ுத் மணிு் ிிாலலாிள னக 
ிலாத் டல்் ி வ் ்் ிகறிு் ன்்லர்; டிா 
ிிணிளத்சயதஓிிளத் பலாாயிிர்த்ிிாுஓக 
ிகாி்னிிா வ்ி ஓமிகாி)்ிிாயகிாிள்ாிிுன 
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ி்ுபயாகல்டிிிஓக்ிவ ா்் ந் வ ஓி்மஹத
மவ் ட் ிகலஓலன் மத்ாககனதவ் ி ிிஓக் மஸே 
லத் ிிஸேயபரசய் ிாயிாஓு ் ிாக்்ாின் ிாயிாி் ந் 
  கஓி் ுணய் ்ிிறிஓக் மலஓ வ் ிிா்ஙிா 
ிள்வ; மிதமார் ணயத்ிலலவ் ாி் ணயதன்ம்ா 
லத் ிாயிாில் டிிிஓக் பலாாயிிு் ்ிாஸி ி 
்ிாவய் எலரா வ் ்ன் ்ிிறசே வத் ்ி் ாி ஓி்
ந் க்ாிிு; ிவ் டிதிஓ்்யாய் ுகஓ்ிலன் வ 
 ா்் ிாயிாி் டிிிுிாத் மில் ாமயம ட்ைரிாரம
மாே்ாிிுன 

மஹதமவ் டிிிஓக் ந் கயகித் சே ி் க ாி ஓி்
ம ா்ிாதன்சிமனல்்ேபி ிிளத்டிிிளத் “ல ி 
ி கல் மகிு” டல்் ்்ு் பிகல் புகடகிகாி் ந்
ிாிய ஓிக் ி னகி் ணயதன் “ல ிி கல் மகிு” 
டல்் சிமனல் டிிிு் ந் ிாிய வதய் மஹதமவ 
கல் ாதகஓிஙதய்பல னத்ிாலஙிரல்்ேபி ிிு்
ந் ிாி்் ண ய்க  கஸச்மலமாகியாி்மாே்ன 

“நா பைகபாதரபறப்பகதபை” 
மஹதமவகல்கள்ஙிரல்்ல்் பலாாயிிு்ிாகக
ிாிள் ிிு்டலிஓி் கங் கயிாசதன்ி ஸேிால்
 ிதகுத் டல்ர் ஓர்யல் ின ஓி் டஓலட் வ 
 ிஸசய்வ்ுா்ிகா்்டகிிரல்சஸரஙிாணிவதய்ி ி 
ிு்ிாகிாி்்ிசகயா் ிிிக்்்ி ால வத்ி ேய
மா்ரவன் ்மலதய் ாிதகுமா்் ிண்ஓ்்ிிாயாிிஸசய்
டகி்ல் சஸர ஓி்ிகிி வக் ிாள்் ண யவ்ி 
ேயமா்ரவன் பலாாயிிரல் ிாயிு் “ியிிாஓலஓய 
க்் ்மா மா்ஓ ” டல்ர் ிியகி் ிள்ஓக்லி ய்
 பலாாயிிு்ி ிிு்டகிிளகசக்ிிாயக்ர்டதி ்
ிண்ஓ்ஙதக்ய்ி ிிு்ிஓ்தி்ிாகால்ாிாிிிய
ிி்க் ினி் ண ய் ிள்ாயத் ஏஸிள்வன்  பலாாயி
ிரல் ிாகால்ாிாிிியவ்டலிவ்்ன் ிிாுஓியாி்
மா் வதய் பலாாயிிரல் “நதபகஓி் சயாி” மா் 
 வத்ிகிகிம யாிிாி்மாேயவன 
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சிமஓ்ஙத்மஹதமவகல்ஸுணதா்அதமமி ாிஓ் 
யாிக்ிிாண்் தி் ஓர்யல்ின விாலய்ேல் பலா 
ாயிிு்ிாஙிு்ிாக்ய ிிஓகக்்ிஙிளஓ்ய்ிாகால 
ிகிிம்்் ி ால ிஸச் ிாுகமாி்  னக்ரவன் ிலஜ 
ருா்ிிாஓலகிாளே்ல்்ாக்ி் ா்ிா் லிான்ல்ந்தி்
க ாி கல்  தி் ம்டஓலஓய் ில்ிய் மி் ிுேயல்
்ிுாேியி் ி ம ் பல் மஹதமவ் ி ராிய க்ாின்
்ாக்ி்  லிானல்  ாிஙிகால் ரஸரமஓ்தி ிய் ி ில்
ிிான்ல் வ ா்்ி ால்ாி: 

நாஙிு் ிாககிாிள் ிிுர் … டஙிு் மகிரல்
ன பலாாயிிரல)் ்ல்மேயாி் மகிு் லள க 
ிகக்ல்  னக்ராிிு; ி்ி மயத்  ஙிு் மக 
ிரல் ாஞோஞோ் ்ிா்ால் ி வகிகக்லய் ்ஸ 
்கிகக்ல் ிலலவ் ம்ுகிகக்லிால் ்ல் 
மேயாி ிிு் னாிாிிுன 

ிாஙிு்ிாககிாிள்ிாி்டண ்ர் தி்ம்டஓலிால்
ில்  பலாாய்  மிாய க்ஓு்  ல் ஓு் ிாக வு 
கவ; ிஙிு்ி யலிாயிளகச்ிிா்ா்ிஸ்ர்கரஓ்ா்
ிாகக்ரவன 

நயாபிறபாுதக ு்மற 
மஹதமவ்பருால் டுாிிகிாிள்வ் மஸ்த்பரஓு் டுா 
ிி ிவ் ட்் ி னஓ்ய் டுாிிால்  ுலாஸஓரஙதய் ில்
டகிிரல்மல் ி ஸேிி் ிஸச் ிலஓ்்ய் ி ி்
டயாயாிய ி் மயலரஓிஙத் சே வ் ்ம்லாள்மாிா்
ிாி ்ிாதன 

நாத் ிாி ிவ்ிாலய்  பலா கல் திகிிிே் ில் மள்ங 
ிரல் டுாிிாஓி் ினிக ிாின் ிிா வய் ில் சயத 
ி கலதய்ிமகிாகல்ில்ி ாதி் எி க்ிலதய்மத்ா 
கல்டிிிகாலத் டுாிிாலகச்மகா்ாின்ிிஸச் டகி 
கஓ்யாிய் ி ி் ிலஓ்்ய் டுாிி ிாி; பரச் ில 
ஓ்்ய் டயாயாிய க்ாி;  ்கயாி் மக்ுாஷமாி்
ந்தவிிாண்ாின்ி்ாஓியா்்மஹதமவ்பரஓு்ி்ா 
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ஓிிகாகச்ர ுாி் மாே்ாின்  ய த்ிிதிிாணயய் ப ா  
ிு்ிலஓ்்ே கு ஓி்ி ய்லர்் ா்டல்்ியதவ்
ிஸிிாஓலிண  ிஸச் ்யாே வக் ிிாண னதி ிய்
பரஓு் ியஓமயாி் டுாிிாி ுாிறதய் மஸர் ிஓ் வ்
மாிகி் நதபகஓிிஓகஙத் ்மஸிிாணயய் ிிஸ் ிஸச்
 ுா  ் ந்  கஓிிுஎலத் ில் ிிாுஓகிஓகா்
லச வி ுாிறத்மாே்ாின 

மஹதமவகல்  கி்ோ ி மா்்  லிாிாிஓ ்ல 
ி ய்ிக  ாேிரல்்ிாலகஙத்ருசறத்ில்ர்ிிள 
ஓ்ய் கிறிஓகக் “சகமாக்”ய் ி ிிளஓ்ய் ்ிாி  
ஓி ்ிரகசத்டலிவிாலன்்ிாி்ால்ட் ாிள்் தி்
' பலாாய்ிஓமக' சே வ்சிமனல்க ிகிாிளயு 
கவ்னச9:14-15)ன 

ிமகிாகல்  ே ி் ிலி்று் நதபகஓி்  ஓ்ய ி 
ிகால் மிலா வ் மஹதமவறத் ி னஓ்ய் ர்ிிளத்
 ி கு  கஸச்மகா்ாிிு; ம்ால்மத்ாகல்மஹத 
மவ் ிகிாு கஸச்  தி்ிாவய் ிலஓ்் திகிிிேயாி்
நதி்ம்ாி்ி் ி கு த்ிிாயாிிஸச் மிம்க்ின 
க்ாி; ிலி்று் நதபகஓி்  ஓ்ய ிிகாி்  னதிா 
லதய் டிுாி் ிலலவ் ்ேபி ுாி்  னதிாலத் ி நத 
பகஓியாகிிஓகஙத்ஏக்த்ி யி ிிஓகஙத் லமஓர 
யாிக் ஓியாக்  ிமமர ிாி; ிா்ிாவிால் ி ி 
ிஓகா் ்ி க்ாமல் ி யயலாத் ிலலவ் ி் ் க்
்தாி ய்் ி யயலாத் டல்் நதப்ாின் மஹதமவ் ்ன்
ே ிாதி்மஓரஓயஙத் ுா  ்மஓரஓயஙத்ஏஸிய க 
்ாி; ிவ் ி னகச் டகுாிறதய் ி னஓ்ய் மி எி  
கஸச்டகுாிறத் னதி்  ில் டுாிிாலிஓகஙத்மஓரா 
ி ்ிிஸேயவன் ிலனஓ்ய் கள் கல் ி ஸே்ய் ிால்
திகிிிே் டலிஓி் டயாயாிய கயிாிறதய் டாப ிிா 
ிறத்ி ால்ாின 

மஹதமவகல்திகிிி ்்ிர்ி ாி யாி் கிதிிஸ 
ிா்்ிஓ்யாகஙிஓக்சிமல் ்காிய வ்ரவன் வ்
மஹதமவகல் ி ாதிய் தகுமா்் ினாிள்் ம கமா 
ிறதய் டுாிிாிால் ி ி்த் க்ுாிா்ிாகசதய் மக்ு 
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ாால்  கிறத்  கிதிஓிா் ிகறி ய்ர் ிக ாிறத்
ி ராிய ிாிளயுகவன்  பலாாயி் ிலலாி ிிு 
்மல்  ம ிாிள்் ி்கசமஓரய் ிசய் நலேஙகிற்
்ிாலர்கஷயஙிளகச்ி ாிஓ்யாி் னதிஓ ய்டுா 
ிிாலகச்மஹதமவ்ஓியாண்் ிகஸி யலிளதய் “ில 
லா ் ிகு் ் ்் ி்று்  லஓலய் மஹதமவ் ி ன 
ஓ்ய்திகிிிே” டல்்ிேகஓி்்்ம் ி்ிஓ் ஓு 
ஙத்ி ி்டுாிி ிவ்ம்மசதன 



இ்ுசமஆறரமம ்ிிகஅவ 

65 

ிகிாுத்5 

இேரச, 
றரப்கநிைந்கத 

றரப்கநிைந்கத 
மஹதமவஓ ா்ிால் ்ய கல் ாதகஓி்லத் டுா
ிிால் ிாகாிள்வ; ிில்  ் கிள்திால் ேலஓ ன்
மஹதமவ் ி கு  கஸச் ிகல ் ிிாயாிிஸசா் ிச
 ாஙச கல் ரங்்ாி; ம்ால்்ேபவ்மஸேலத்க க 
யா மாி்ந்தவிிாண்ாின 

மஹதமவஓ ா்ிாலய்  ்ய கல்சயதி்சதடஓலிளத
ாிறத்ேராிாி் லஓலன்ி ி்மஓர்ி்ாிா்பரதி ி்
டல்ர்சஸர் ாளய்ி ி்பரகசத்ிா்ி்டலகயவன்னம
்ிங்1:18-25)ன்ாிறத்டரஓமயா்்்ன்சயகலய்்ன்மாள
ய ிிாி கல்பரதிாின்லகிா்2:7ன்ி ி்பரதி்பரசய்
ஏ்ுாவ்ுாஜா்ி ஓுக்ிிாலல்மயஸே ிாலன் பரச்லிக்த 
்ி ய்ட்ாகஸச்ர்் ண யிா்ஸ்ன ம ்ிங்2:13-18ன 

இ்ுசபளமம்ரதபம ்புதாவரதம

 மாி்மாிவ் யகலய் ்ய ் ித்்ிாிி்மசய ஓி ்
ிிா்ங்்்ிாவய்ிகிாிள ் டகிாஓி் டகிிிாண்ாின்
மஹதமவஓ ா்ிாலய் ்ய ஓ ஙத்டி்மி ்ிஓல ி 
ிளத் ி னஓ்ய் ிகிாு கஸச்்   ாலகளயய் ி ஓு்
 சறிய வத் ்நாகி வ்ல் ்ய க்த் ்ிுகிஓகக
்ிள்ாிிு:்
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னனன ் ிிாுினத் ிி் யனத் ி ி்மல் சஸரஞ ாள 
யதிிானளயய்ி ி் ாயிமாச்ல்ஏிா்லத்பஓய்
ிணயப கி் ணயத்டல ்் ிாயதிணர்ி ஓு 
ாிறத்ிநனகிறதய்ி்நி் ிாியஙிஓகக்சே வா 
்ி தி ்ி ஓு்ஏ றத்ிிா்ங்்ாிிுன்லகிா்
11:53-54ன 

பல னத்கஷயஙிரல்்ிுக்டிாப்ாிிு: 

  ்ய ் ரயறநாரல் சகமாக்்ிஸிா்் ிாுகத்
டல்?:்  திக் ்ிுக் ி ி் ிஸிஓ்ிஓக் ம் 
்ராி் டல ்் ிாளய ிஸிாிக் ்ிளிாிள்வன் னமாஸச 
3:2;்ம ்ிங்12:10); 

 ி ி் ி யி் ்ிஓயிஓக் டல்் ிகிாு க்ால்
ி யிாிு்க் ்ிள்ாிிுன் ் னமாஸச் 11:28;் ம ்ிங்
21:23;்லகிா்20:2); 

 ்ன்மனில்ில்மஓ்கஓய்க ாிு வ்ி ய வ்
டயாயமா் டல்் ்ிள்ாிிு் னமாஸச் 10:2;் ம ்ிங்
19:3); 

  ுாயனகச் ிி ல வ வ்டயாயமா்டல்்்ிள 
்ாிிு்்னமாஸச்12:15;்ம ்ிங்22:17;்லகிா்20:22); 

 ிஸிஓ்ிர்ல்ய் ாிாிிிய் ிஸிஓ்்
டவி ்க்்ிள்ாிிு்னம ்ிங்22:36); 

 ்மேயா் யானஓ்ய் மில் டல்் ்ிள்ாிிு் னம  
்ிங்22:42); 

  ்ய கல் ிதஓிஓயாிஸேக் ்ிள்ாிிு்்
ன்யா ால்8:19); 

  ்ி ிிிிஓலாிஸே் னம ்ிங் 22:23-28; 
லகிா்20:27- 33);் � ்

 ிஓ்யாகஙிஓகக் ிாளயதி ் ் ண ்ாிிு்
னமாஸச்8:11;்ம ்ிங்12:38;்16:1)ன 

 திக்்ிுகிு்ிாிய் பல னத்சஸர் ாளயிஓக்ஓ   
ிாிிு: 
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 ி  ி்மகப ி ிய் “ப ா ் ப  ி ி”ய்  ா ிா 
னல் லலஓமயால் ிஸலிஙிஓக்் ி ய்ர ி்
டலராிிு் னமாஸச் 3:22;் ம ்ிங் 12:24;் ்யா ால்
8:52;்10:20);

 ி னஓ்ய் ர்ிிு் ரயறநாஓகக் ஓிகிிாு 
கலஓல்னம ்ிங்12:2)ய்ிலலவ் ்ஙிா் ாு ்தய
ஓமஓயக் ிஓ்ப ாிகலஓல் டலராிிு் னமாஸச்
7:2;்ம ிங்15:1-2; லகிா்11:38);்மஸ்த 

  ணஓமயஸர்  ாளேஓய்் ி ால்ிாிக் னே்ாி 
ிு்ன்யா ால்8:13) 

 அ்ரம ராரா்கஅவரதம

 ்ய கல்  ாதகஓிஓயஙத் ்ிாிஓ்ஓயஙத் ஸ் 
்நாக்்ால் ில் ்் நிிிகாலத் சிகிகாலத்ி ி்
டுாிிகிாிள்ஓிக்ிாகலாத: 

 ி ி் ஓிகசயதஓியாி் னதி்ிா்ிய் ஏ்ுாவ்
ுாஜா ி ஓுக்ிிாலல்மயலரால்னம ்ிங்2:16)ன் � 

 ி னஓ்ய்ி ாதிக்்ுாம க்ுா்்நா ்ு ்முாி்
ி ி்  ாி ஓிிகால் ்ிாிமஓ்திாிிு் னமாஸச்
6:3;்ம ்ிங்13:53-58); ி ஓு்மஓல்மல் னதவ்
ிுரகளய் ிிாஓலி யய் மயலராிிு் னலகிா்
4:28- 30)ன் � 

 ி ி் மகமயங்்னாிிாி் ி னஓ்ய் ி ாதிக்
சயதி க்்ு்சஸரஞ ாள ்ாிிு்்னமாஸச்3:21)ன் � 

 ி னஓ்ய் ர்ிிரல் ி்நிி் ி ஓு் களய்்
ி லராிிு்ன்யா ால்6:60)ன் � 

 ்ன் னள் ிாி் ி ி்மல் ிலிலேய் மயலராி 
ிு்ன்யா ால்10:31)ன் � 

 மி ிஓல ிிு் ி ஓுக் ிிாலல் க கள்த்
்ிாள்ாிிு்ன்யா ால்11:50)ன் � 

 ி ி்ன்் ் னதி ிிரல்்ன ்ா்்டிாப்
ி ஓுக் ிாள கிிாய ிால் னமாஸச் 14:43;் ம  
்ிங்26:14-16; லகிா்22:1-6; ்யா ால்18:2-3)ன் � 
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 ி னஓ்ய்மக்ய்ர்்ா்்்ிவன்ி ஓு்எல் 
மஓர் ம்ிக ிால் னமாஸச் 14:66-72; ம ்ிங்
26:69-75; லகிா்22:54-62; ்யா ால்18)ன 

 ்ன்ேல்நாளிளகச்மல்ி்ி ்ு்்மேயாி ்்
 த்ிாஷக்்ிாஷாளய்ி ஓு் ு் ஸர்டன ்லத 
நிு ிாிய்  ா்ிாவ் ி ஓு்் ேலஓ ்ல் ிஓர 
ஙதி ் ி ால்ாிிு் னமாஸச் 15:12-15; லகிா்
23:18-23;்்யா ால்19:15)ன் � 

 ி ஓுக்ச க்ாிிுய்வாப்ாிிுய்மி ிஓல ி 
ிு் ஏக்த் ி யிாிிு் னமாஸச் 14:65;் ம ்ிங்
26:67-68)ன் � 

 ்ுாம்கிிிு்ி ஓுக்்ிகாிணரய்ே கு ஓி்
ி யி்ி் னமாஸச் 15:16-20; ம ்ிங் 27:27-31;்
லகிா்22:63- 65;்23:11)ன் � 

 டி் மஸ்த் ்ுாம் டயாயமலரஙிரல் ி ி்மல்
ிிாயயாிக்சஸரஞ ாள ய் ி னகச்முகிண்ஓ் 
ிிாய ிாிிு்னமாஸச்14:53-65; ம ்ிங்26:57-67;  
்யா ால்18:28்)ன் � 

 ்ுாமிிு்  யஙிகன யக்ல்ய் ாி்  ச ா்்
ிண்ஓ்யா்்ேலஓ ்ல்ிஓரயாிள்ாி; ிவ்
்ி  ாி ிால்்ஓ்க்ர்ிண்ஓ்்டல்்்ுாமி 
ிு்ினக்ாிிுன்ன ிாிமத்21:23)ன் � 

  ுணய்கன்ிிளகச்நய் ் ்ய ்ேலஓ ்ல்
ிஓரயாிளயய் ேலஓ ்ல் முக் ் ிஓ்ிஓக 
ினிக ி்  மய கலத் ி ஓு் ி தராிா்
்ிே்ாிிு் னமாஸச் 15:21-32;் ம ்ிங் 27:32-44; 
லகிா்23:32-36;்்யா ால்19:23-30)ன 

 ராராப்ற்மஇ்ுசபணமடாமம

 தி் டுாிிாலிரல் ம க்லத்  ்ய ் மக்ுாஷமா 
ி் ா் லமஓரயாி் ா் ந்கிகலஓலன்ி ி்ிச ாங 
ிறத்மயலகலஓலன 
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ேல மயஙிரல் ிமகச் டகுாி்் ி ாலலாிள்் சஸர் ாளய 
ிளகச் ்ய ்ிகலரகி் ் லஓல; சோிாி்ேலஓ  
்ல் ிஓரயாிய ிஸசமல் ி ாலலாிள்் சஸர் ாளய 
ிளகச் ி ி் ிகலரகிகலஓல் னம ்ிங் 27:14)ன் ிவ்
்மேயாஓ க் சே ி் திகிிி ் கல் டஓர் ்ிலாி்
 னதிிாி்மகிால ்கன் ஓி்ினகயவ: 

ி ி் ிநனகிாிளயத் ்யகிாிளயத்  னதிாிய் ம்ா 
லத் ிதமஓ்ய் ாஓய்ி ி் கரகிகலஓல; ி க 
ிாியதி ்ிிாணய்ிாிாிய்ர்்ன்மளயகசள  
ஓயா்ிாலறதய்ிலஓ்்ம்ிி ிிக்ர னகச்மல 
ிாி்்   ிா்ாகனக்ர் மளஓ்ா்ிாலறதய் ி ி்
ிதமஓ்ய் ாஓய ்கர ாகனதிாின்னஏ ாயா்53:7)ன 

ி ி் ிதஓம் டாபகசமா்் மகிு்   ாலகள்்ிாவய்
 ்ய  ிாி ்் ி யயாமலய் ேல மயஙிரல் ்ிுக்
டிாப்ாி னம ்ிங் 21:24;் 22:15)ன் ி ி்த்
 ணஓ்்ிகி் ி்நி்  மயஙிரல் மகிு்
மயலர்ிாவதய்ி ி் ணஓ்்் கலஓல: 

 ாகச ாித் ி யயறமாள்ாிய் னகசுக்றமாள்ாி; 
ி னஓ்ய்  ி ஓி்்ன னத்ககிரல்்ிளிவ 
ாலஓலன்ி ி்டயாய கஸச்ிஜயங்ஓ்கிாிண  
்ர ஓுகசதய் ிநிதி் நாகஓல்மேகிாமலதய் மங்்
டி்ர் கிஓய் ிஓககிாமலத்  னாிாின் னம ்ிங்
12:1-20; ஏ ாயா்42:1-4ஐ்்மஸ்ிாு்ிாளய்ரவ)ன 

 ்ய ஓ க் ிலிலேயறதய் ிிாஓலி யயறத் மகிு்
மயலர்ிாவய்  ்ய ்் ிரான் ் கஸசக்ி்தவி ல  ்
கய ாி்னலகிா்4:30);்ம்ால்ேலஓ ்ல்ிஓரயாிய 
 ிஸச்மல்ி்ந்தி் தி ஙிரல்ிாவய் ்ய ்ிாமா 
ி் ்மிாிிஸச்ிதஓம்்ாலகிிாய ிாின் 

  ிஓிய் டகிி யலிரகனதவ் ிிி வ் டல்ி ல 
ராலய் டுாிிாபல் ினி ஙிகால்  ்ய ் ் ாககிா 
ிள்்ிாவய் ி ி் ிதி்் ் ாிஓ்ஓய் ்மஸிிாண்ாி; 
டுாிிாலகச்ி ிரயகலஓலன்ி ி ி யலிள்்கித 
ிஸே்டபிுயி் னகிமாி்்ி ாலல்ரவ: 
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நதமஓ்ய்ிலக்ஙிஓககசே வா்ிிிபகிகன்ாி 
புிா்்ம ாியி் நமக்ுாமலய்டலலாகி கலத்நத 
ஓமா்ிால் ் ாககிாிளயதய் ிா ாலலாி ுா்னக 
்ர் புிா்் ம ாிய்ு் நமக்னக்ராின் னடபிுயி்
4:15)ன 

 க் ஷால ிிஙிு்  ்ய ஓ ் ாிறத் ிாவிாாிா 
ிறதய் ிஓமகயாிறத்  னதி் ்ன ுாி் ்  ள கிாளய 
்ரவ; ிதஓம் டகி ி ிிஓக்ிசகி் ணயிம்்ி ி 
டஓ்கி் ் லஓலன் டுாிிாஓி் ்ய ்ேராிாிக்ஓியாண 
்வ்மளயமலலாமலய்டுாிிாஓிக்ஓியாளத்கித்சே ி 
ரி்  ஓர்யல் ிிாுஓிஓய்ய் ித் ர்ிிளகசக் ிஸ 
்கிிாய ிாி; ிிா வ் டுாிிாஓி் டுாிிகிக் ிஸ்க 
ிிாய ிாின் தி் ஓர்யல்ின கல்மக்ய்ித ஙிு்
்்ய்க ிகிாிய்லர்ன 

நயாபிற ் ய்கஇேரசவயகஇிையர க
பரயற 

்ிறரணப்டமஅர்அயராமம

்ி னஓ்ய் ்மேயா ாி் ிாத் டுாிிகிாி்் ணயத்
டலிவ் ித் மசய கல்  லேயஓமயாி் ்ன் ிசக்
டலிஓி்  ்ய ் ிிரறாிய க்ாின் டுாிிகிாிள்்
ி ஓு்ய் ித் மிகிள ் கஸசத் ிபகிாுமாிா்
ியலிய ி்்ி ல்கள்ாள்ாி: 

கய் ிளய்ர ிிு் மிாிில் ிுர்் ில்ல்
எஓலகச ் ிஓலகிலலா்ஸ்் னனன் னமாஸச் 12:10ய்  ங 
்ித் 118:22-23ன் மஸ்த் ம ்ிங் 21:42 ம்ய்    
்ஙிஓக்்மஸ்ிாு்ிாளய்ரவன)் 

 ்ய ஓ ா்லரகிரகிாிள் ிய் ிாயிய்ர்ிா ல்டல  ்
ஏ ாயா் ிஓ்யாகத் ிாளய்ரால் ன ிாுகமாி் 1்ிவன்
2:21;்ிா்8:32-35);்ி னஓ்ய்ிாயிுஎலத்மகிு் மா 
ிா் ஓிஙதய் ிஙிு் ிா ஙிரகனதவ்  ுளோஓிஙத்
ிணயிிாு ாிிு: 
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ி ி்ி ளஓ்ிணகாிள் னதய் 
மனஷுால் லரகிரகிாிள் னதய் வகித் டஓரதி 
 னதய் 
ிாய்ிலிக ி னமா்னதிாி; 
னனன்நதமஓ்ய்ம்ிலிரனா ித்ி ி்ிாயாிளயய் 
நதமஓ்ய்ிக்ுமஙிரனா ித் ி ி் ிநா்கிா 
ிள்ாி; 
நமகச்் மாிா் ஓி் ணயிண த் மக்ஓ்்
ி ி ்மல் திவ; 
ி னஓ்ய் ிிதலிகால் சகமா்்ராதன (ஏ ாயா்
53:3-5)ன 

 தி ்கள் கல்ஓமயாிசகயாி்ேலஓ ் னதிவ; ிாத்
மிகிகனதிஓி் ்ய ்மணயத்மணயத் ள கிாள க்
ிிாண்்் னதிாின 

ிலலாமலதய்மனஷசமாுல்ிலிாயிு்ிளயய்எாி
ுாலத்புிா்்ம ாியுாலத்் ிிாுிுாலத்மிா 
ி ி்ல்் ிுகாிளயய் ிிாலலாிளயய் எல்்
நாஓககசாபலல் ்ி ிிிதகனகி ் ண யிில  ்
ி ிிளகசா் ்ிாககி ிிா்ங்்ாின் தி்  ாி 
ஓிஓய்ி ி்ிாுாகமாி்்ி ால்ாி்… (மாஸச்8:31-
32;்்ாப்றத:்மாஸச்10:32-34;்ம ்ிங்16:21;்20:17 
-19;்26:2;்லகிா்18:31;்்யா ால்12:23)ன

அண்்ி்ுபம்ிறரணறதிாவம

 ்ய ்ித்்நாகிஙிஓக்டஓர் ஸர் லமஓரஓயா்ியல
ிய வ ஓி்ிிர ாிய்ி கி ்ம் வ திாி; ித் ் 
னகச்ி் ் ில்ஏஸிள்்ிாவத்ிாி ்்ி யயகலஓலன 

ிாிிாிவய் ்ய ்ி ஓ்்்நாக்:் ல்ிள்ய 
ஓி ் கனதி்ிகல் ஓர்்ல் ்ிாய; ிள்ய ஓி்
டயக்ர் யா னத் ிள்ய ிால் ம தவ் ்ிா ாிிு்
டலராின்னம ்ிங்26:52)ன 
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 ்ய ்ேலஓ கச்்ி லலத்்நுத் தி்ிாவய் ித்மச 
யாிரஓய் டாபகி்  லமஓரஓயா் ியலிய ிாமலய்
மிகிறத்மய ிமாி் னதிாி: 

 ்ய ் புகங ிுமாி:் டல் ுாஒயத்  வறலி கஸ 
சியிலலய் டல் ுாஒயத்  வறலி கஸசியிா்ால்
நால் டிி் கல் ்ாலகிிாயகிாி்ாிி கச் டல்
மசயகிாுி் ்ிாுா ்னாிாிி்க;  ாி ்னகி்
டல்ுாஒயத் வக் கஸசியிலல்டலராின் ன்யா ால 
18:36)ன 

கன் ஓி்ல் டகிிால் ிாயிஓகாிஸோ் ்ி த்ிாவ்
“ிள்ய ஓி” ினாி் திிாி் ்ய ்சோபய்ராி: 

 ா்ல்மல்  மாிா் ஓி்ினாி த்ில்டல்்
டணகாகனஙிு;  மாிா் ஓியலலய் ிள்ய ஓி்ய 
ினாி த்ிலன்னம ்ிங்10:34)ன 

 ்ய ் லமஓரஓய்மிிாிிாி  கங் வ ிஸச்ேல 
 மயத் தி்  ்த் ள கிாள்ாிய்ரவன் ணஓம்லய்
்ேபவகலா்் க  ா  கல் டா ித ்ேபி ிிு்
லரகிரகிாியத்ிாவ் சயதிஙிளகசு் ிாகாி்க 
ன ய் பிகஓ்ஓய் ிவ்  ள கிாளய்ரவ;  ்ி்    
்த் லகிாகல் ி ாலலாியத்ிாவய் “ிள்யத” டல 
ிிஸச் ிகலாி் “பிகஓ்” டனத்  ாி ஓி் ியலிய 
்ரவன் னலகிா் 12:51)ன் ட்் ் ிள்யத் டலிவ் சயதி  
கஸசு் ்ன னகிிான ி் பி ிஸிா்் ிஓ்யாகமாி்
 னக்ரவன் ிஸச் லி்ான்கககித்டல்ி லராலய்
டகிிால்  ி கு ஙிஓகக் சே வ்  ்ய ் ிிாயக்ர்
கககி ஓி்கி ா்்ிண்காள் கல்ிாி ிாலய்“ிள் 
யத” டலிவ்்ேபி ிிளஓ்ய் ி கு  ஓி்் ள க 
ிாளய்ரவன்  ஙசய் ிள்ய ஓி் ்ேபி ிிு் ஏதி 
கலஓல; மாராி்ி ிிளஓ்ய் ாளே்ல்டா ித்ி ி 
ிளகச்டகுாி்ஏதிாிய்ரவன 

 ்ய ் லமஓரஓயா்லரகிர ிஓி்ிலஓரய்ிால  
க்ி் ஏஸ்கிிாுககலஓல; ஏி்லரால் ்ி மகிஓக்
 ுளேகி்்மேயா் னத்ிாவ்ிள்ய ்ிாய் ன ாிு்்
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டகிிாிாலிு் டலக்ன்  ுளோிா்வ்  ுா  ்  கயா 
ிறதய்ிுேயல் கயாிறதய்ி்ி்்நுத்மககசிய் கயா 
ிறத் ிிஸ் ிுாியிம்் டஓ் ிாிிுன்  ுா  ்  க 
யா்்ந்  கஓிஓய் ்ய ்டுாிி ிாின்ிதமஓ்ய்ுாஒ 
யத் ிுேயல்  கயா்வ் ிலல டலிஓிஙத் ிிரறா 
ிய க்ாி; ிிா வ்ிவய் “ வறலி கஸசியிலல” டல் 
ி ால்ாின் ுாயனகசியஓி் ுாயனகசத்்ி னகசி 
யஓி் ்ி னகசத் ிிாயகி் ் ணயத் டல்த் ்ிாக  
ிாின் னம ்ிங் 22:21)ன் லி கல்சோபள்் ் ஓி் ித 
மஓ்ய்ுாஒயமாி்்ி ாலலம யாவய் ஏி்லரால்ிவ மக 
ிளஓ்ய்  னிய கஸசு்  னக்ரவ் டல்் ி ால்ாின்
னலகிா் 17:21)ன் ்ி னஓ்ய் ுாஒய கல் யானகச் ிிிய்
ிிக்்ஓ்கசதய்யாி் ்ய றகச் லவலர கலத் ்வ 
லர கலம் னாிாி் டல்் ர்ிிு் ாகச ாித்ி யவய்
 ்ய க்த  தி்ிாவய்்ி னஓ்ய்ுாஒயத்ி ிிு்
ிாிாிவ்ிாலர்்ன ி்மல்்ன ி்ிகிாுத் ி ல வ 
்ர் ிுேயல்  கயா்் ுாஒயத் ிலலி ல்்  ்ய ்
ி ால்ாின் “மிலஓமயாி”  னாிிஸசய் ிஓ்ேயா் ்ாி 
 னகி் ணயத் டல்் ி ால்ாின் ம ்ிங் 20:16ய17ன்
ி னஓ்ய்ர்ிிு்மசயத்ிிாுளதி ்ிலலய்மச 
யத் ி யய் கனதி் ணயத் டல்் ி ால்ாின் னமாஸச்
10:43;்ம ்ிங்10:27)ன 

 லமஓர் சே ி்  ்ய கல் ்ிாிஓ்ஓய் மகிால ்
கன் ஓி்ிாி ்ய்ஏஸ்கிிாண்வன்மில்்ஸராணய்
கன் ஓி்ல் க  ாேிளகச ் ிஓ்ி யயாிள னதி்
் ஓலிரல்ிஓ்்குல்் ஓலஙத்்ல்; ்ன்்ேபி 
 ல்ிஓ்்ல்் ு் ண ய் திிாித்ஏஸிள்ாலய் ி ல 
யாஓுஙத்ிிாலலகன்ாிி்்்ி ாலலாிள்வன 

ூஙரதமய்ஆடறர்ிுமச்நததஙரதம

டுாிிாபல்டா ித்டிதல்ர்மக்ுாஷமா்்ிகலகஓ  ்
ிுய் பரனஓ்ய் லரகிராிாலத் சஸராிய விலாலத்
தண்ாிய்லர ன்்ம்ால்ிச ாஙசில்ன்ாவய் தஓமகச 
நலஓம்ய் ி யய் ணயத் னம ்ிங் 5:38-42); மஸர ி 
ிஓக் டயாயததிாிவ் ி ்் னம ்ிங் 7:1-5);   வனக 
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ிஓக்்நேகி் ணயதய்ி ்கிகன்ாவ்னம ்ிங்5:43);்
 ாதிகசகமுக ிிு்  ாஓய்்  ிதிிாிாிிு் னம  
்ிங் 5:5);்  மாிா்திண ்ர ிிு் ்ி னஓ்ய் ல  
குி்ட்ாிய ாிிு்னம ்ிங்5:9)்டல்் ்ய ்்ிாக  
ிாின 

 திா் ்ிாிஓ்ிு் ர்ிிு் ி ்ம்்் ்ிளயய் பரச்
மரதவ்ிா்் ி ஸ்ா் ்ிாிஓ்ிு் ிலலன்  தி் டயக 
ிு்ாசதி்் ாிஓ்ிளகசத்டகிாலிளகசத்ம க்ல்
ிஙிஓக்  சந் க்் ி லரிாி்  ்ய கல் ர்ிிு்
ிிர ாி் ிஙிு் டனிஙிரல் டிகய் லகய் ஏஸிாள ல்
ி குாிய க்ஓ  வுகாிிுன 

 த்நுத ஓுகசத் ிேஙுக ிிளதய் ிாிமுக ி 
ிளதய் டி ாரிளதய் சளயண் ிிளதய் ிஙி்
 ்ாலலாி ிிளமா்னக்்ராத் னனன் ஓ யாிளயய்
மரி கக்்ராத; வலிாிளயய்  ்க்்ராதன்துக 
ிாிளயய் ் ண கிிாுள்்ராதன் ன1ிிாிதகயி்
4:11-13;்்ாப்றத்1்ிவன்3:10;்த வ்3:1-2; ்ுாமி்
12:14-21)ன 

ிா்ிாபிலிிு்க  ாேிளகச்மலிாி் ்ய கல்
மலமாகிஓயக்ிாள ்ாிிு்ன1்ிவன்2:21-25); “ ஙிு்
  வனகிஓக்்ே்ந்ஙஙிு” டல்்ம ்ிங்5 ல்ி ால 
லாியத்   கயதய்மகிால ்கன் ஓி்ல்ிகித்்மஸ 
்ிாு் ிாள்ாிள்்  ாி ஓிிகாி் ் ிாிம கல்  ு 
கவன 

ூஙர்ிமூட்ாரஅ்ாய்மயு்கபட்்ஆஙரதம

 ி கு ஙிு் ஏஸிய ஓி ் ிகிகிம யாவ் டல்்
 ்ய ்ித்ர்ிிளகசா்்ிாக ிாின்ிிா வ்ி ிிு்
ி கிாிய ாிிுய்ி ்கிாிய ாிிுய்ிாள கிிாயக 
ிாிய ாிிுய்முக கஸச்்ாலககிாிய ாிிு்டல்்
ி ால்ாின் னமாஸச் 13:9-13;் லகிா் 21:12-19; ம ்ிங்
10:17 -23)ன 
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 ்ய ் ித் ர்ிிஓக் ிதமஓ்ய் ி யகஓய் மஸர ி 
ிளகச்ிேககிி் ி்ஸேயர ி்ிாவய்ி ிிு் லரக 
ிரகிாி்கனயத் டல்் ட் ி ிாின் மஹதமவகல்
்ிாிஓ்ஙத் மலமாகிஙத் பலாாயிிு் ிஙிளகச்
 ி கு த் ்நியத்ிாவ் லமஓரி யயறதய் ிிாஓல 
ி யயறத் ி ிிஓக்மகிாிய கயவ; ிிஸச் மஸே
லத் மாராி்  ்ய ் ித் ர்ிிர்தய் “ ஙிு் ிாலிரல்
ி தி் தேஓய் ிோ்ிாயஙிு” டல்் ி ால்ாின்
ிிா வய்ி ிிு்ி ய்ர்டதிக்ிாியமத்ி ிிஓக ்
தளயாிய கக்ாமல் ிிா்ிதவ் ி லலதி ் னே்ாின்
னமாஸச் 6:11;் ம ்ிங் 10:14)ன் ிவ் ம்கி ா்ிாய் ி ல 
 வ்ிலல; ஏி்லரால்ி ிிளஓ்ய் மாிா்த்ி ி 
ிளக்ி்“கனதப னத”ன்னம ்ிங்10:13)ன 

 ்ய றதன்் ்ன்  மாியக் ்ுாம ிாி் ி ஓு் ஏஸ்க
ிிாுக்ம் ி்ிாவய் ாி ்ய்ி யிாின்ி ிிு்மல்
 ா் ககனதவ் ிக்னஓய்  ு்் ி யஙதி ் ி ன 
ஓ்ய் ர்ிிு் ி ி்த் ி ால்ாிிு; ம்ால்  ்ய ்
ி ிிஓகக்ி தவிிாணயய் ிங்னதவ்ி லராின் ் னலகிா 
9:54-56)ன 

 ்ய ் ித் ர்ிிர்த் ரி்  ் கல்  ி கு த் ஏஸிள
்ாலய் ் ிரான் ் கஸச்் ி லலதி ் ி ால்ாின் னம
்ிங் 10:23)ன் ி ிிு் ி ஓலாி்் ண ய் ி ேய 
ாலஓல; ஏி்லரால் ி ிிு் டல்் ி ாலல் ணயத்
டலிஓி் ிி  ி் மகயா் ி் ி ிிளகச் கி வ 
 ாி்னம ்ிங்10:19-20; லகிா்12:11-12;்21:14-15)ய்ி ி 
ிு் ியாி்் ண ய் ி ேயமத் லஓல் னம ்ிங்
10:26ய31)ன 

 ்ய கல் ்ிாிஓ்்ல் ாி்ேராிா்்ித த் டல் 
ி லராலய் ித் ர்ிிர்த் ி கு த் னத்ிாவ் த 
்ிாஷாியமா்தய் ஏி்லரால் திகிிிேிளத் ிவ 
 ா்ர் ி கு மஓ்திாிிு்டல்த்ி ால்ாின 

மனஷசமாுல்டா ிமாி்ஜ்ஙிு் ஙிஓகா்ிஓி வய 
 ஙிஓகா் லரதிாக்ய்  ஙிஓக் டதக வய்  ஙிு்
நாம ஓிா் ிிாலலாிிில்் ிுரகயத்ிாவ் ுங
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ிு் ிாக்ய ாலிகா்னாபிிுன் ிதநார்ல் ுஙிு 
 த்ிாஷாிளயக் ிரனனஙிு; ிு்லாி கல்  ங 
ிு்ிலல்ாசகயா்னகசத; ி ிிளஓ்ய்பிாக ிு 
திகிிிேிளகசத்ிாி ்ய் ி யிாிிுன் னலகிா்
6:22-23;்ம ்ிங்5:11-12)ன 

்ேபவறகச்ிிாிரால்ல் னகி்கனதபய்ர்ிிு்
 தி்்ி யகஓய்மிம்வ்ல்ஏஸ்கிிாண்ாிிு்டல 
ிிஸச்ஏுாகமா்்மிாுத் ுகவன 

னனன் ுக்னா ிமாி்ுஙிு்ிாயிள்ால்ிாக்ய ால 
ிகா்னாபிிுன் ன1்ிவன் 3:14;் ்ாப்றத் 2ிிாித 
கயி்1:5;்பகாபயி்2:17-18; 1்ிவன்4:12-14)ன 

ித்ர்ிிு் ி கு  ்ிாயன்்ட கய்் ஓ்ஙத்ிி் 
 ாிிு்டல்் ்ய ்ி ிிஓக்மகிாிய க்ாின்
ிவ்ி ிிு்ிிரா்ிா்ர்ாி்ேரதி்ுற; ம்ஓம்ல்
ிதி் ாகச்கஓய்்ி ாதிமாகச ிஸச்ி ிிு் த 
ஓம்ல் ணஓமஙுக ிிகாி் ாய் ணயதன்னமாஸச்
10:29-30ய்13:13)ன
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ிகிாுத்6 

சலிகக 
வி்ிதரபா்கபாி் 

 

சலிகர்கஎதயாபக ு்மற 
நாத மககசிய்ரி் ல்ல் ாத ிாலய்மஹதமவ்ேல 
ஓ ிஓக்ி ் ிாி்டலிஓிக்ி ் கல்ிிாுக் ண 
யதன்ில் ா  ்ி ால்்்ன்ிாுதிியக்ின வ்டல் 
ி லராலய் மஹதமவ் ில் கள லுக் ஏிா வ் ிிான 
ரல்ேலஓ ்ல்ிஓ்யாகத் னதிாலய்ிஓி்ிச வ 
கய ாுாதன1 

மஹதமவ் ேலஓ ஓய் டதி்ிககஸச் ி ் ிாி் டல 
ராலய்  ்ய ்  திா்  ாகச ் கனதப னத்ிாவய் ்ேப 
ி மாிகி ஓி்  திா்  ா்கனத்ி் ிிஸ்தி கசய்
ேலஓ ஓய் ிசக்ர் ரி்  பலாாய ் திகிிிேயாி்
 ன ாி்டல்்்ிாக ிாின 

ில்ஹமஓுுா் ஓிா்ிஸே் வ ா்்னே்ாி: 

ிலலா கல்ிா்ிாபிலி் ி ால்வ்டல்ி ல 
ராலய் “டல்ம வமாஓ ்ித்ிுஙிரல்ஓ  கனாி 
 ுால்ி ாலல்்ரலய்ிமயயாி் ் ன ்ய )ய்மியா 
ரல் சமாுல்  ஙிு் ம க்ல்  ரங் தவய் மன 
சல ஓி்டயாயமாி்டயாயததிாிாி்ன்ன்ுகஙுக ிு  

1 Wன்Muirய்The்life்of்Muhammadன்Volume்3ய்pன61ய்note்47ன 
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்ாி)ய்ி ி்ேலஓ ஓய் ஓ் வய்ிலேிஓகக்ிிாலல 
 ாிய்ஜருா  னாிகலஓல் னிிா வய்  பலாாயி 
ிர்ானதவ்  ாஙிாியத்  ி)் னனன” (யாஹிம  மம
்ராா திகிிிேிரல்ிஓிிு்4:60:3448)ன 

ிிா வய் ்ய ்கனதி் னத்ிாவய்“எலரா வ்்ிிற” 
 லலாமல்்ிாயகயத; ்ல்்்ேபி ிிு் பலாாஸச்
மார் ணயத்ிலலவ்ிிாலலாி்் ணயதன 

ேலஓ கச் டகுா்் மஹதமவகல் ிஓி்  ல்் ில்
 பலாாயிிர்த்ிாகாிய்ரவ:் 

 1998 லய் ்ேபவமபகச்  ுணய் நாளிளகசமல்
ிா்பிானல்்ஓி லாிா கல் ுக்்ன்ி ்ிா 
ககி்கன் ஓி்கனதி்ேலஓ ஓய்ரி் பலாா 
ய ்ிஓல ி் ஓ் வா்ிாள்ாின1 

 2004ய்மாி்் 18த்்ிகய்ில்ினயா்சதில்்ல்்
ிிா்ஸா ாகல்  ுக் ்ிாயிஜ ா் ிசக்கனதி 
ி ்லள் மணளாப் மலய ஓி ் ிாக்ய் சரா  
யவன  ி ்ி ் ம்ி கஸச்  யஙிாிள்் லஓிா 
ி்ஙிரல் பலாாயிிு்ிதி்மலய கல்னஓு 
்ல் ஏேய் ிஙச் மாள்ாிள னதி் புே காிிஸர்
 ்லாி்ேலஓ ிஓக் ஓ் ிஓிக்ிாகம திவன2 

 ிிா்ஸா ா்ிசகிரல்்ேபி க்ிலலஓர ்்ிாள 
்ஙிரல்  ுக் ேலஓ ிஓக்  பலாாயக் சத 
ிலிு் ஓ் வா்ிாயத் ில்  தி ஙிு்ிுங 
்ிே்னக்லர்ன3 

 

 

 

1 Annual்Report்on்International்Religious்Freedom்for்1999ன்US்State்
Departmentன 

2 ERP-KIM்Info்Serviceன்Newsletter்17/3/2005ன 
3 Jared்Israelய்‘Eradication்of்an்ancient்culture…்The்destruction்of்the்
churches்of்Kosovoன’ 
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 ஏாுல் 2007  லய் ிாகிா கல்ில-்றுா் ்ேபி 
 ா்ிசக்லய் பலாாயா்்ிாுாரிு்்ேபி ி 
ிர்த் ி ிிளஓ்ய் மலயஙிளகச் ்ம்ல்
ிாகாி்கன ய் ேலஓ ிஓக்ிிஸ்மா்்ிே 
ற் க்ிய்்மலத்்ேபி ிிு்ேலஓ ்ிர
ஓி ்ிஓ்ி யஙத்்ி  ாஓ ்ி ர்ள்்ின1

 2007 ல்ிா ாஓ ்ஹமாப்ஓிாிஸேய்ிாவய் ிில 
்ிாுாரிு் ேலி் ேலஓ ிஓக் ிசகசத் ி ே 
யாள் கல் ரங்்ின் ிா ாகல் ுக் ்ுாஸி்
ேப்ிப் ிலனம் ஓிஙத் ிுரஓயஙத் சஓு 
யா ய் ிிாுஓகய  ி் மிஎ ் மனிிிுய் சோ 
ிாி் ேலஓ ிஓக் ஓ் ிிிதிாிிுன் ிா ாகல்
 ேகசத் ்ன் ்ேபி ில் ிி கல் ்்தி் ேல
ஓ ஓயய்ஹமாப்டி ாிா்ிஓ்ஓய்்் ிதி்்ன
 ி் ிே வய் “ ஓி் ிரய் ிஓ்ி யயாிளயு 
கவ” டல்்ி ால்ிாி்ிி ல்ி ரயா்வன2

 ிக்்ாிி்2007 கஙிு்29 ில ய்் ம்லேய்ிாுாள 
மலர கலய் கன் ஓி் ிுரிளகசமல் “மி்ேல 
்ஙிு் ிாளோிய ிாிள னாிவ” ிஸே் வ ால்
ஓ ய ்ஹிள்பல்ஓ ய ்டள்ுாப்லிாி்னே்ாி:்
“நாலய்ட்வ்மிதய் ்த்மஸ்த்நாள ஸச்ிிா்ா
லுக்நிுாிய்ட்வ்ின வகிஓகக்ன்்்ரல… 
 தி்்ேலஓ ிஓக்ிசகி் ணயதனனன”3 

 ந திி்2004  லய் ங்லாதகல்ிிலமாிஷ்ேஓர 
்ல் 16 லள த் ிறணயிு் ி லகல் ்ன் மசக 
ஓயக்ிள்  கள்ாளயுகிாி்ி யக் திவன்ித
ி்் ேஓர்ல் ஏஸி்் ் ிஓ் வ் மி் மகிளத்
ியலிய ிகன ய்்ன்புாி ிஓ்்மண்ித் ு

1 Extremists்threaten்church்in்Baghdad’ன்Zenit்news்serviceன்19்April்2007ன 
2்Fears்in்PA:்Gaza்may்turn்into்Taliban-style்Emirateன்MEMRI்Special்Dispatch்
Series்1633ய்Palestinian்Authority/Jihad்&்Terrorism்Studies்Projectய்June்26ய்
2007ன்ன்This்is்cited்from்Al-Quds்Al-Arabi்னLondon)ய்June்20ய்2007ன் 
3்The்Hansard்record்of்the்Third்Meeting்of்the்Fourth்Session்of்Eleventh்
Parliament்னDewan்Rakyat)்of்Malaysiaய்on்Mondayய்29்October்2007ய்
ppன143-44்ன 
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கவ; ம்ால்ிஙசுக் பலாாய்ஓிகிு்ிஙச 
புாி ிஓ்்ி யய்ம்ால்ிிிககிாிள்வ; ி ி 
ிரல் ேலி் ியஙிு ாகிு் டல்் சஸரஞ ாள்ா 
ிள் ிிு; ி ிிு் ம்கிாிள்ிஸச் ிாுகதய்
 பலாாயிிு்ிிாிஓிகிாி்ிஙச் னத்ிாவய்
ிங்னதி்ேலஓ ிஓக்வரயால்எ்் ண ய 
கனதிவன1 

 பிள்னல்ேலஓ ஓய்ம்கசத் லி்ான்  தி  
மத் ந்திவன் லண்ஓ்்் ் ிதி் மஹதம ் ிப 
ஸாக் டனத் ி்ஸே் ்ிாகச ு வ் ிா லி் ில்
ரனஓ்்ல்பிள ஷ்் ் ஓி்ிரய்ம் வகள 
்ாி; ஏி்லரால்ிகல்ஐதவ்ாலகமள்ி்ிகறகச 
ாி்ேேய்ேலஓ ்்ல்் னதிவன்ி ி்் ஓல 
 ாயால் திாிாய கலய் ிினநிு் ிா லவஓரகச்
டகுாி் ' ்ா்ிாசிாய'  யகச ்ிாகில்ி யிாின்
ிதி் யகஓி்பல்ி்ி ி்கனதிா்ிிஸராலத 
ன ய்் மி்ிாுகஙிளகிாி்பிள ஷ்் ் ஓி்ிரய 
கனதிாி் ிா லிிஓக் ிா லவஓர் ிகிாிிு்
ினமக ி்ின 

  ிஸச ்ன் சோப் ிகி் டய வகிாளய் டல் 
ி லராலய்1995 மத்மண லய்மல்ாு்்ில்ி 
ிி்்ிுாயுா்்ஜாிஒ்்ிி்ேல்ிாுகஙிகால் றக்
ி்ுபயாகல் ரஙி் ண ்னதிவய்  ில்ிாுக 
மாி்ி ி்மாிபல்ிரதகனதி்ேலஓ ஓய்ியஸர 
்ாலகிிாண்ாின் தி்் தி  ஓி்்்கள்ப்ள 
்மாி் டபப்ிாில் ி யக் ் ஓ ்ல் பல ன 
மா்்ிேக ிாி: 

ிிய்ுாககனதவ்ச்ானகச்்ிி் ி லர்கமா 
்த் ஓ்்ய் றக்ி்ுபயாகல்ிஓு்ரஙி 
் ண ய்ிள்ாயத்ஏஸிள்வன் றக்ி்ுபயா 
கல் ுக்ி ஙி்ல்ி்ஸிஓு்ிள்கமா் ஜ  

1 Reported்by்Justin்Penroseய்writing்in்the்Sunday்Mirror்of்November்7ன்
2004ன்Daniel்Pipes்offered்a்critique்of்this்decision்in்his்‘Londonistan்
Follies’்blogன <http://wwwன danielpipesனorg/blog/298>ன 
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ிாஓ ்ிநனங்ய்ிாவய்ிி வாிளஓ்ய்மாில்
ேலஓ   ளி்் மிிஓ்யாகஙிு் ிஓ்  
ஓிஙத்ிிஸ்தி ்்ிி்்ிளயகிிாுகாிள 
்ாின1 

ேலஓ ஓய் பலாாயிிு் டுாிி ிாலதய் ்ேபி ி
ிளகச்ிவ்கயிஓலஓய்் ள கிாளய்ர்்ல்ன 

சலிக,  ைரபூற , ஒற யகா்்  
்ேபி மாிகித் ி ால வ்டல்ி லராலய் மனிிிரல
பு் ஓ்்ிா த; ிவ்மனசல ிாஓு்்ி ன்ானதவதய்
்ன ி்த் ்ன ி் னதவத் பிய்ி ய்ரவன் ிா ாபு்
 ஓ்்்தாி யாஓமயால்மளயத் ன கலஓலன்ிவ்்ி  
்்ா்ா்் ரகல்மே ால் ன்ரவன்மிாமத்ஏ ாளத்
்ி னகசக் ்தாி ய ் ி ேய்ிாவய் ி ஓு் களய்
ர ்ாிிுன் ்ி ஓ்்நதிாமலய் ல ிாித்ி ால ஓி்
நதி ்திமான ிாிிுன்்ி னகச்லரமவச்ிாள ய்ி 
ஓுா்லரகிர வய்ி ்ுா்ா்் ரஓ ா்லரகிர ிாி 
ிுன்ிில்கஓக ாி்்ி னத்ி ிிஓக்களய்கல்ய்
ித் பு ல் ககனதவ் ி ர்யஸே்ாின் ி ிிு்கி
ஓி்ல் ாிஙிளகச் ளிள் ிிகா்ாிிுன 

 பு் லனஓ்ய்  ுலாஸேலய் ்ி ல் ிமகசத் ித் மக
ிளகசத் ஓ்்ய் ியா்் ரஓ ் ்கி யய்்மா் ்
எலத்ரி் ்லி கஓிஓய்ஏஸிய க்ாி; ம்ால்ி ி 
ிளஓ்ய் மகிு் ிள்ஓககசக் ்தாி யாமலய் ிஙிு்
ி ாதி் ச்ல்ி லராிிுன் ி ிிு்்தாி யாமல்்ி 
்்ா்ா்் ரஓ ா் லரகிர வய் டயாய திாலகச் ஏவ ா 
்ாிிுன் ம்ால்்ி ல்ி ிிஓக்மஸேலத்லரகிரகி 
கலஓல; ி ிிஓக்மளயகிிாுக்்ன்கள் ஓி்ஓ 
கனதிாின் ி ிிளஓ்ய்  ுளோலகிாிறதய்  லி கல்
 ுளோலகிாிறத ரி்கள் ஓி்ஓ கனதிாின

1 David்Skidmoreன்‘Heart்speaks்to்heart்during்Archbishop்of்Canterbury’s்visit்
to்Chicagoன’ 
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மகிு ்ி ஓ்ா் லரகிர ிாலதய் ி ிிஓக் ி ி்
லரகிரகிகலஓலன் ிாத்  ண்ாக்்் மகிளகிாி்
ி ி் ுகத் ிிிக ிவ; ி ிிஓக் ித்மாய் ்ாலு 
 ாகி் ்ன் கள் ஓி்  ன ாக்்ாின்  ்ய ் ்ேபவ்
மனி்ாிா் பரதவய் ேலஓ ்ல் ிஓரயாிய விால்
்ாலு ாகிாிள்்  ர ால் மனசல ிாஓு் ித்மாய்
மணயத்் ிாிிஸிா்்்ி கள் கல்டஓர் ்ிலாி்
 னக்ரவன 

மனிிிு்்ி ஓ்ா்லரகிராிவதய்ிி்ால் ண்ா 
்ர் டயாய திாலத் ாிாிிிய் பு் ஓ்; ிககனதவ்
மள ிஸிா்் ்்ு்  ச் ேலஓ ன் ேலஓ ஓய் டுாிிக 
சத்பு் ஓ்கசய் ்ய கல்்தாி ி்லய் டுாிிாஓி்
ி லிரயாிிஸிா்் சஓய்ஏஸிய கஙுகவன்டுாிிா 
பல்ிாுகமாி்மனிிிரல் ியஙிரகனதவ்லராிய 
்ர் டகிகஓ்ிுிாத் டுாிிாலகச்  ல் ிக்ரவன் ித 
ஓம ் ிாகச்ர ிிரல் ி ்ாஓி் ஏஸ்கிிாணயதய்
 லி கல் ிா ஙிளகிாி் ித்  ்ஓு்ய் ிிாய வத்
டுாிிாபல்  லலஓமஓய்  ்ய ் ்ிாஸி  ிாி; ிஓி்
ிலிால் ்மஸிிாண்ாின்  ்ய ் ிாள ய்  தி் ிலலய்
ிாத் ண்ாக்ய் லி கஸிாி்்ி ல்ிாள ய்ில்ி்
ிகு்் ்்்ல்த்ிலல:் 

்ி லய் ிதமஓ்ய் ்்ு்ிரா் சமாுஓ்் க  ா 
ேக்ர ல்ட ்்ா்ி ல்ிிளயா்ிாிாமல்ட கய 
் ஓ்் ிஓ்ஙதி கசய் ி ஓு ் ிதினரய்  வ 
 க ாய் லி கல்ிலலனிதிாின்ன்யா ால்3:16)ன 

 ்ய ்ேலஓ ்ல்மி ி்ிாவய்்ி ஓ்ா்லரகிர  
ிிஸிாி்மனிிிு்ிிர் ண ய்ிண்ஓ்ஓய் ்ய ்
ித்மல்ஏஸ்கிிாண்ாின்முகதிால்ிண்ஓ்; ிதஓம்
க  ாேக்ர்ிஓ் னத்ிா மலனாஓிஙத்ட கய் ாத 
ஓ ஙத்ிிஸ்கிிாுளதி ்்ேபவ்ிஓி்ஏஸ்கிிாண 
்ாின்  வ ா்் ிதி ் ிண்ஓ்ஓய் ஏஸ்கிிாண்ில்
எலமத் ்ய ்லரகிராபல் லலஓமஓய்்மஸிிாண 
்ாின 
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ிக் டிஸச் ிஓ்யாகத் டலிஓி் ள்்ாுா ி ால்ரவ; 
 ு ித் ேதவில் ிா  ஓி் டகி க் ி ய ிஸச் ிஓ் 
யாகமாி் னக்ரவ;  ்ய ்ேலஓ ்ல்மி வ் ு ித்
ேதகயிாலய் நத் ிா த் டகி கயா்ிாி் ்ேபி ிிு்
லிதவிிாுள்ராிிுன்ிாயியத்ிா ஓ்க்சே ி்ஏ ா 
யாகல்ிா்கல் வ்ி ாலலாிய்ரவ: 

… நமகச்் மாிா் ஓி் ணயிண த்மக்ஓ்்
ி ி்மல் திவ; ி னஓ்ய்ிிதலிகால்சகமா 
்்ராதன்ிி ி்ுா்ி ஓு்ிநா்கி்்ே ிமா்ய்ி  
ஓுா்ிாயிளகசளிய க்ாி; ி னஓ்ய்ம வமா்
ிலஓ்க் சஸரட ாுகிகயாி் ்ாலகிிாயகசத 
்ிாவய் ி ி் ிமவ்  திகஓயக் ிணயய் ு  ிநாகா 
்னாிாி்… ி ி்ிதமஓ்ய்ம வமாஓ ்முக க 
லஸேய் ிக்ுமகிாுில்்ன ுாி்டணகாிளயய் ி்ந 
ினஓ்ய்ிா  ஓி ்ிா்ம் மதவய்ிக்ுமகிாுனக 
ிாி்் ண கிிாு ாின்னஏ ாயா்53:5ய10ய12)ன 

்ுாமனகச்டிக்்டனி கல்ிறலய்்ேபவகல்கயாிா 
ிகயா்வ் டுாிிாலகச் ம ற் ிள ய் ிிஸச் டகிடஓல 
யா்் ்ாலு ாகசிஓல் ினரஙுகிாி் ினஓமயாி்்
ி ாலக்னக்ராி: 

நாத் ்ி னகச்்   வனகிகா்னகஓி்லய் ி ன 
ஓ்ய் சமாுனல் முக க்ா்ல்ி ன்்்் ்ாலு 
 ாகிாிள்்ாமா்ாலய் ்ாலு ாகிாிள்பல்நாத்ி  
னஓ்ய் ் ்ா்ல்  ுளேகிாிய வ் ிகி் ட் ய 
மா்மன் ிவறமலலாமலய்  ாிிாிவ் ்ாலு ாச 
ிஓல் நமகசக் ்ஓ்கிாிணர்்நதமஓ்ய்ிி ி 
ுா்ய்  ்ய ் ்ேபவஎலமாய் நாத் ்ி ஓ்ா 
ிஸேஙத்்மலஓமிாுாளய்்ராதன்ன்ுாமி்5:6-11)ன 

 தி் ்ாலு ாகசில் மனிிிுய் ்ி திிிு்ிலலவ்
ப ா ிு் ளி்்எலராத் ிுாப்ி் நத்மல்டதிக்சஸர் 
 ாளஓ்ஙத்டிாி்டதி் ிஓமஙத் லலாமல்ி ய்ரவ்
ன்ுாமி்8:38): 
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்ி ல்ிிிதவிிாண் ிிு்மல்சஸரஞ ாளய்ர 
 ல் யாி? ்ி ்்் ி ிிஓக் ுகமாலிகாகச்ர 
 ின் னடவறத)் ிி ிுா்ய் ்ேபவ்  ்ய கலுக்
்ி னஓ்ய் ிலஓிகளய் நதஓமா் பிகிமாள்ா 
ிில்்ட் ் கனக்்ரலன்ன்ுாமி்8:31-33ய39)ன 

 வ்மளயத்ிலல; ்ாலு ாகசிகல்மசயமத்்ேபி 
 ிிர்த்்ாிஓ்கிாிள னக்ரவ; மஸர ிிஓக்ிஙி 
்காய் ்ாலு ாகச ில்எலமதய் ேலஓ ஓயா் ிஸேய்
ி யகஓயஙத் லரகிராஓி் ிசகி் ிிஸசுக்  லல 
ஓமஓயஙத் ிேகாிில் எலமத் ிதி் மசய ஓி்்
ி யய் ணயத: 

 ஓ ியலலாத்்ி ்ா்ல் ண்ா்னக்ரவ; ி ி 
 ்ய ்ேபவஓ கிிாணய்நதஓம ்ித்மா்்்்ா 
லு ாக்ய்்ாலு ாகசிகல்மசய ஓி்டஙிளகச்
்ாலகிிாய ிாின்ிிில்ி னலய்்ி ல் லி  
ிானஓ்ய் ிா ஙிஓக் டணகாமலய் ்ேபவறகசு்
ி ிிஓக ் ிமகச் ்ாலு ாக்ய் ்ாலு ாகசிகல்
 ி்ி  ஓி்டஙிர் கல்்ாலக ிாின்ம்ி ் 
்ா்லய்்ி ்ா் ி்டஙிஓககிிாணய்ல கி ால 
ல்ரவ்ிாலய் நாஙிு் ்ேபவறகிாி் பிா்ாிக 
ிகா்னதவய் ்ி ்்ா்்் ்ாலு ாசஙிு் டல்ய்
்ேபவகனா ித்  ஙிஓக் ் ண கிிாுள் 
்ராதன்ன2ிிாிதகயி்5:18-20)ன 

ுயதயெ்்்ல்கநதபயயாபகவு ்கற் 

ூ வ்ுக்கமம

மஹதமவகல்“ி ராிாயிளத”ய் ிேகஓிிளத்ிிா்ி  ்
ேயாி்ி ராிய வ வ்டல்ி லராலய்ி ி்ிலஓ்்
ுகமால்டல்் ிாள்்கனதப்ாி் டலி்ின்  ஓி்ி ி்
 ாகாிிஸச் ில் டகிிஓக் ில் ிிாுஓிகச் ி ிர 
ய்ி யவய்ிிலஎலத்ில் சிாள்ல்மஸ்த்ிகிாு  
கல் ்த் ஓ  ிாி்ிலலவ் கதா்ி ஓம ி் ஓி் ஏஸ 
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்கிிாுக் ஸல் க்ாின் ி ி் ஓிகிிாண்் எலரா 
 வ் ச்முகதன 

்ேபவகல்மசயாிர்ிஸே்்ேபி மாிகித்லிதவ
ிிாு வ் டல்ி லராலய் ்ேபவ் ுகிுுாி் ககஙச 
்ராி; ம்ால் ிாி ் ிதஓமக் ிாளய ிஸச் ்ேபவ 
ிா்ம் மயலகலஓலன் ிாயியத் ்மேயாகல் ிர் ித 
ஓம ் ிாத கய் லரகிராஓி் ஏஸ்கிிாு ிாசதன் ்ேபவ
 ்ி ிிிதவய் ிு்லாி கஸச்்ி லரில்எலத்முக 
மத்ிில் ில் லலஓமஙத்்ிாஸி கிாிள்வ; ிில்
எல்ம்ி ி்ுகிுுாி்ககஙச்ராி: 

… ்ேபவகனஓ்ய்ம வமா் ிாிாக க்ல் க்ா 
ிய கலஓல…ய்ி னஓ்ய்மாத த்ிசஓ க்ிாண
ிகலஓலனன 
 தி்  ்ய ஓ ் ்ி ல் டிாப்ாி;  ிஸச் நாங 
ிிகலலானத் ாளேிகா்னக்்ராதன் ்ி ி்்ி ன 
ஓ்ய்  லவிு க்ா்ல் யி ிாிளயய் பிா் ின 
ரய் ாகச ி ி கலி ்ிி ிமகஓயா்ிிஸ்ய்
ுஙிு் ாிிாிவ்ிாண்ரவத்்ிள்ரவமா்ய் ஓிா 
ிிாசதினர்ாி் னன் தி்  ்ய ஓ ்ய் ்ி ல்
மண் னத் ்ேபவறமாக்்ாின் னிா்ிாபிலி்
2:31-36)ன 

 ்ய ் “ிதஓமிா்ம் ிாத க”ய் ரி் ி ஓமயாிா் ிர 
ி யய் ிதஓம் ்ாலகிிாய ிவிஸே்் ி ாலல்ர் ்ன்
புிலமா்் ் ிாிசக் பகாபயனகச் ிறல் டிக்்
டனி கல்  ுகவன் ி ி் முகிியதித் ்தாி திாின்
ம்ால் ்ி ல் ி ஓு் ்மலா் மககசிய் ிகிாு 
மஓ்ய ுாி்  யி க்ாின் தி் ி ஸே் ்ேபவகல்
ிினமயஸேயால் ்ஓ் ிவ் ிலல; மாராிய் ி ி் ித 
ஓம்ய்்மலா்்ிகயாி்ேலஓ ்ல்்ாலகிிாய ிஓி்
்ி ல்சஸரமஸர்ிகயாி்ிங்ிி ிிலஎலத்ிிஸராி: 

“்ேபவ் ்ய ககனதி்ேதஓி்ய் ஙிரலத் னக 
ிகி் வ; ி ி்்ி னஓ்ய்ாிமா்னதவதய்்ி 
னகச்் மமா்னாிஓிக்ிிாுஓகயா ்்ிிானகாி 
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டணகாமலய்்ிதஓம ிா்ம்ி ்ஓமயாக்ய்ி ஓம 
்ல்ாிிமய வய்மனஷி் ாயலா்ாின 
ி ி் மனஷாிமாயக் ிாகாிளயய் முகிியதிதய்
ிிா வ் ேலஓ ்ல் முகிியதிமத் ்தாி தி 
 ுா்ய்ிதஓம ிா்ம்ிாத க்ாின 
மிலால் ்ி ல் டலலா ஸேஸசத் ்மலாி் ி ஓு்
 யி கய் ்ய கல்நாம கல் ா்்ாி் ில ்ிாி்
 ா்ல்்யா்்ானஓ்ய்மயஙிால்யாறத்ம்ஙசத 
ி ்னி யிாி)ன்னபகாபயி்2:4-10)ன 

சி்அ ணமிள்ஆஅமமம

்ேபவஓ ா்பலிஸர்கனதல்ர்்ேபி ிிுய்ி ன 
ஓ்ய்முகமத் ்ி ிிிிலத்ிஙிளகசத்ிிானதவ 
ிம்் நதி் ணயதன்  ்ய றத் ி னஓ்ய் ர்ிிளத்
ி கி ்்லஓர்் ள கிாள ்ாிிுன்ிிா வய்ிஓயய்
 ாதகஓி் மஓரஓய் மிகி் ்ாலகிிாய வய் ம்ி ஙத்
பரதவய் ்ேபவஓ ா்ிால் ில்ிாயத் ்ாலு ாசி 
்லாயத் ாத ிஸசதய்நமகிாி்ிலலய்்ி னகிாி் ாத 
 ிஸசத்லகய்் னுக ிிகாி்டிதி் ணயதன்  ி  
கு  கல் ினி ஙிு் ்ேபவ் ாய்  ி கு ங 
ிஓக்ினிகாிிஸிா்்  ாயாலிகாிக் ினிாிய்ல 
ர்; ிிலஎலதய ்ேபி ிிரல்  ி கு ஙிு் ்  
னகிா்் ிாஓி் டல்தய் ்ிாலககிா்்மிாுமாி் ில 
லாமலய் ிநனங்்னகசத் ி ஸேகிா்் மிாுத் டல்த்
ினிாிய்ரவன்  தி்  ி கு ஙிரல்  ணஓமஙுக்
க  ாேிஓக் தி் லி கல்ானி ி்மா்் லலஓம 
ிு்ிலலய்்ி ்்்ுகமாலிிக்்டயாயததிாிாி: 

்ன ல் டல் பல்்்  ு் கனதப்ாலய் ி ல் ில 
ஓ் ிால் ி ் வய் ில் ேலஓ ஓய் டய வக 
ிிாணய் டலஓ்ா் பலிஸரகி் லன் ில் ் ஓ்்
 ுளேகி் கனதல்ர ல் ிஓி்  யதவ்ிா ாலய்
டலனா ிமாிறத்  க் ஷ கனா ிமாிறத் ில்
் ஓ்் யதவ்்ிா்ர ல்ிஓி் ுளே வகிிாு 
ள ாலன் னமாஸச் 8:34-35;் ்ாப்றத:் 1்யா ால்
3:14ய16;்2ிிாிதகயி்5:14-15; டபிுயி்12:1-2)ன 
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 ைரபூறியகஇயணிகபி்பை 
 ்ய றத் மஹதமவறத்  லி கல்  ுணய் ிிிய்
மாிகிஙிஓக ்்ிாஸ்க ி ிிு; ி ிிு் ன ன்ம்
லரகிராபல் ிிா ய் ினி ஙிஓக் ினிக ிிாி் 
ி ாலலாிய்ரவன்  தி் ினி ஙிு் ி ிிளஓ்ய்
பரால் மஸ்த் சயதஓிின ் சதடஓலிகால்முதிமா 
்்; சயதி்ிஙி க்ிிு் மஸ்த் மி ிஓல ிிள் 
்ா்் ினி ஙிரலத் ிிா்ிதி்ன் ல க் ்ிிக ிிா 
ிறதய் தய்  லலஓமிகால மளிிாுகாிள னாிிாிறத 
 ன ன்ம் சஸரஞ ாள்ாிள்ாிிுன்  ன ன்ம் ஏக்  
கஸசத்ி ்ி ாஸிளகசத்மகா்ாிிுன் ன ன்ம்நத 
பகஓி்வ்ுாி ஓி்்  தக ிாிிுன்  ன னகச்ம் ்ி்
ி் ் ில்ஏஸிள்வன 

ம்ாலத்சோப் ிகி்  தி் ்ஸ்ஓமிஓகக்்சோ 
ப் ிகி் ் ஸ்ஓமிுிாத் ி னகசதி ்  ுக்; 
ிஓ ிாத் தி் ன னத் ன ாக்ய்மிஙிரல்ாிா 
ிிிய் ிாகிஙிஓக்  ண்ாகச்லர்ன் மஹதமவகல்
 ாதகஓி்  தி  கலய்  யலரகிராலய்  யடயாயாிய  
விலய் மக்ுாஷத்  ளி்் மனசல கஸ்ி்  ிய் டகி 
மஓர்ிகலகஓ்ிு்மி்ிககல்ிாகாிள்்; ி்ி 
 மயத்  ்ய கல்  ாதகஓி் மஸேலத் ிிஸச் டகுாி்
 னதிவன் ி ி் லரகிராஓி் ்மஸிிாு ிஸச் மஸர 
 ிிஓகா்லரகிரகிகலஓல; மாராி்ிஓி்ஏஸ்கிிாண 
்ாி; ிிலஎலதய் ிில் லலஓமஓய்்்மஸிிாணயய் ிில 
் ிஓ்்கனதவ் சகமா்ிாி் ்ேபி த் நதல்ரவன்
கதமா்டனத்ேஓராிய வ்ர்மலமி்ிாுதிிய ஓிா்
லிதவிிாு ிஸிா்்மக்யகசோலிு்மஹதமவகல்
 ாதகஓி்ல் ி்ங்்னகசமா்ாலய் ாமய ி ஓம  
ி் கல்கஓகறிஓக்ினிக ி் ்ேபி ிிு்கய 
ிஓல் மஸ்த் சகமாசிலிஸோ் லிதவிிாு ிஸிா்்
மக்யக்சோலிு் ்ய கல் ாதகஓி்ல்டவ கற்
ிகிமாி்ி்ங்்னகசதன 
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ுதகஆயனபகுதபரபணே்ா்ப் 
 ஙச்்ி ாியத் லிகிண்காள்த்லகய்ஏஸிாள்ால்
 ன ா்ிாசதன் ிறல்ிிா்லாி யனகச்டிக்் டனி  
கலய் ி ிிளகிாி் ஏிரயக்ர் ிஜி ஓிா் ிகறி ய 
்ராி:் 

்ர்லுக்ிி  ி ாலிளஓ்ய் ிதிு கல்ிங 
ிஓ் ிஸசய் நதஓம ் ிசகஙுக ிிகாக்் னதய்
 னரல் ிகிாு கனல்் நதஓம் கயிஓலயாக்ய்
ிமவ்ிலபல் சமாுனஓ்ய் ுாஒய கஸச்  ளிய  
க் னமா்னக்ர் பிாஓ ் ப்ிா கிக்்ராதன்
ிிா்லாி யி்1:12ய13ன 

ிறலஓ்ய் ின கலி ் மனிிிு்  யலிாி் ்  ா  
ிால் மஸ்த் ி னஓ்ய் ப ாேல்  லலஓமிரல் ்த்
 னக்ராிிு; ம்ால்்ேபவஓ ்க  ாோிிலஎலத்
தஓம்ல்  லலஓமிரகனதவ் கயிஓலஓயக் ிணய 
ிிாு்ராிிுன் மகப்்ிாிள் ின ்ிலலி்ியி் ்ா 
ப்ுா்் ிஜனட்ன் ஹவல்லய் ிறலஓ்ய்  ஓர்யல்
ி சமஓர்சே வ் னகிமாி்டிகஙுகாின்ிறலய 

னனன்மனிஓ்ாிஸே்ேல்நதபகஓிிஓகக்ிிாண னத 
ிாின் மனில் ிா  ிாலதய் ில் கனாி ிாலத் மள 
யத் ்ி ஓ்் களயா் பிதி ல் ிலல் னனன் ப ாேல்
 லலஓமிளகச் ி ஓமாிள் ல; ி ல் பு 
ிஞ  கல்ிஓலதவ்கி்ராலய்டயாயாபுமாக ஓி்
மனில்்ி னகசக்்தாி ய் ண ய் சமஓர 
யாிா்ியலிய ிாமலய்ில்ி வமரலகிா்்ினக 
யாிா் ியலிய வ்ராலன் ்ி ஓ்களய் மனில்
பிதிால டலிவ் மனசலத் ிஓ் கஸசத் ிிானத 
வத; டிலமளய்மா்ிலலவ்லரஜாகயால்மளய்மா்
பிதகனகிகலஓலன் மிாால்புஓகயாி்்வி ான 
மனினத்பிதகனக்ராலன் னேஓர் ாஓல்கனதவ்டி 
ிாிள்்ிறகல்டனிஙிுய்ிகன்18ன) 

ிறகல் லிாிாிஓ ்லி ய் மனிிிு்  தி்ி ஓம  
ி் ககனதவ் ிாாிாஸராி்் ் ண யவ் ி ேயிம்்
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 கிதிிாி் ஹவல்ல் ிிா்ிதவ் கககச்ராின் “ப ா 
ேல் லலஓமிஓகா் ிிா் ி ஓுய் ி ஸேல் ிளயா 
ிாள கனதவ்கயிய ்ி் மனினல் ்ிஓ யாி்  னக 
்ரவ”ன் னிகன் 18)ன்  தி்கயிஓலகிா்் மக்ய் சஓய 
ிால் ்ேபவ் ிதமஓ்ய் முகதய்  ்ி ிிிிலஎலத்
 ன ாக்்னக்ராின்ிிலஎலத்ி ி்ிா ஓிஙதய்மன 
சல ஓிக்ிள ஙுக்ப ாேல்தய லலஓமிஓகஙத்்மஸ 
ிிாண்ாின

ிா்ிாபில்ா்ய்்யா ால்ிலனஓ்ய்மில்டனி 
கல் வ ா்்டிவ்ரால: 

“நாத ்ி ்ால்  ண்ா்னக்்ராிமல்தய்  லி 
மி வத்ிிாலலாஙினகசு்்்க்ரிில்த்ிேத
கனக்்ராத”ன்ன1்யா ால்5:19)ன 

ிறல் ி ால வ்ிாலய்  லித் மி வத் யலிாி் ்
“ ா ிானஓ்ய் னரல் ிகிாு கல” ிளயாிாள ல்
 னகசமா்ால்னிிா்லாி யி்1:13)ய்ில்்ஸராணயிகாி்
ில் ்் எிஙிரல்டணரல்ஙிா் ி கு ஙிு்்நி  ்
ிாுகமாி் னதி்  பலாாயக் ிண்கா்த் ்ிாலர 
 ஸஓர் மகாபய வ் ிள்ாயமாசதன்  லி கல் தஓம 
ிஓகக் ிள்கத வகய்ர் ி ராிாயிு் டலிிாலய்
ிுேயல்ிலலவ் எி் கயாி்மளயமலலய்மலமி் க் 
லத் தி்மகாபளஓ்்்ி யய் ணயதன 

்ன் பிாி்மாி் ட் ாிள்் கன் ஓின்ய் தஓம்ல்
ஏவிுமாி் ககஙச ககனதவ் ிலஓ்ா் ிாவிாகி் ச 
்லஓல்டலிஓி்் வகிிாுக் ணயதன 

திமயயகக திமிரகேம்ெபாைக் 
கதா் ி ஓம ி் கல் ிசறிுமா்்மககசிய் ிாக 
ி ககனதவ் ்ேபி ிிு் கயிஓலஓயா் ிி் ிஸசய்
 தி்  லி கல் ிாகாியத் ில் லரகிராலிளகசத்
பல்ால் னகசத்மலமி் லலஓமயா்் ா ிானஓ்ய்
 லலஓமஓய்டகி வ்டஸி் ண யவ்ி ேயதன 
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லகய்ஏஸிாள ல் க் ஷா்ல ிிஙிளதய்டனிஙிளத்
ி ால கலி ய்  ா ிானகச்  ணஓம்ல்  லலஓம்
 னக்ரவ; ம்ால்ிதி் லலஓமகசதய் தி் லி கல்
்மலா்்மளஓிகசத்ரி்டலஓல் ணயன்ி ல் “ தி்
 லி கல்ிகிக” (்யா ால் 12:31);் “ ாபுிஞ  கல்
்ி ்ா் ல” (2ிிாிதகயி் 4:4);் “மிாய வ்ிகிாுா்
புல” (ட்ிேயி் 2:2);் ி னஓ்ய் ுாஒயத் “ னரல்
ிகிாுத” (ிிா்லாி யி் 1:13)ன் ி ல் “்தாி யாஓம 
்ல் புஓகிர் கல்  ாிிாிவ் ்ிஓயி ய்ர் னனன்
மக” (ட்ிேயி்2:2)ன 

 ்ய  ா் ி்ிறலகச்்ன்ிி ் கல்ிி ்மா்ய்லர 
ஜாகயாி் கஸச்் ி லலதி ் ி ன்த் னேய்ிாவய்
ி ிிு் “ னஓககளய் ்ர்ன் கஸசதய்  ா ிானஓ்ய 
ிகிாு ஓிகளய் ்ி ன் கஸசத் கனதலதி கச” 
ினால ிாி்் ி ால்ாின் னிா் 26:18);் ்ேபவ ால்
 ுளேகிாிய ிஸசமல்ி ிிு்  ா ிானஓ்ய் லல 
ஓம்ல் னாிஓிஙதய்ம்ால்்ேபவகலஎலத்ி ி 
ிு மளிாிளயய்  ா ிானஓ்ய் ிதிிாு்  லலஓம் 
கனதவ்்ி னஓ்ய்ுாஒய கஸசு்ி ல ஓிஙத்ிதி்
 ாி ஓிிு் ள கிாளய்லர்ன 

்ி னகசத் ா ிானகசத் ஓ்்யயா்்ரி்மககசிய்
்ிாுாள்தய் புிஞ ் ிககலா்் ிலிமாி் நஓ்ிிஸ் 
 ன ிாி் ் ிாிமத் ி ாலல்ரவன் னமாஸச் 1:15;்லகிா்
10:18;்ட்ிேயி்6:12)ன் வ் ுணய்ுாஒயஙிளகச் ஓ் 
்யயா்் ்ிாுாள்த;  திா் ்ிாுாள் கல் யானத் நய 
டஓல் ்கி் ்்ம் லஓலன் தி்ுண்்ிந ய்்ிாுாள 
் கல் ்ேபி ிிு் ிிா்ிதவ் ுயிளய ன்ராிிு; 
 திா் ்ிாுாள் கல் ஏஸி்் ் ேலஓ ்ல் ி ஸே்
்ஓ் வகள்வன் ட்் ்  ்க் கஓகற் டல் ாி்
 னகசத்டலிகல் த்ிிாலஓலன்ிிா வய்்ேபவ் ்
ி ஸேிிஸர ுாி் னக்ராி; ி ஸே்ிி் ாின 

்ேபவஓ ா் பலிஸ்்ர ிிுய் ி னஓ்ய் தவ ி 
ிகாி் தி்ிதிிாு்ஙி கல் லலஓமிள்ல்க்மத 
்ிாுாள் ஓி்் தக வ் ன்ராிிுன்்ேபவகல்முக 
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மத்  ்ி ிிிில்ம்  தி் ிதிிாு கஸச் டகுா்்
்்ு்ிகிாுமாிறதய்ிஓி்டகி வ்டஸிிஸிா்்ிில
கல் ிபகிாுமாிறத்  னக்ரவன்  திா் ்ிாுாள்த்
நஓ்ிி்்ர் ிசகயா்வ் மகிளதய்  எிஙிளதய்  ம 
ிாயஙிளதய் ்ி ஙிளதிாலன் பிாி்மாி் ட் ாிள்்
கன் ஓிஙதன்் ்ன் ங ிகிகமாி் னகிலாத; ிில்
மிாுஙிளதன்்தய்்நாகிஙிளகிாிா்ியலிய ிா 
ி்லாதன 

ம்ாலத் ஙச் பலாஓமாிஸோ் ிாி வ ன்்ராத; 
 ஙச்நஓ்ிி்த்மலமிா்்ிாுாள் கல்்ன்மக்ய்
ித த் கதமா் மஸ்த் ஷாஹாிா் ்ாிதிஙிு் மலமி்
 கயாிறதய் புாதகய் கயாிறத் மலஓ க்ர் ிஓம 
்ிாுலிு் மசதன் ிஓ ் ்னலரத்  பலாாயிிளகச்
ிகிாுத் னாிவ்ிாலர்்ன்ிிாயஙகிஓ க்ிிாய வ 
ி ிிஓக் ி ஓமாிய கய் மஸர ிிஓக் ்யகசதி ்
ி ிிளகசக்ிஸப வுகவ; ம்லரத்்ேபவ ிிஓக
ஙதய்  பலாாயி் ிலலாி் மஸர ிிஓகஙத் டதஓிகசதய்
ிிாய் நலேஙகிறகசத் மகாக்ய் ்ி க்ாமல் ி 
ஓமாிய கய் முகாியத் ிாள ் ிளயாிய க் ஓ  வு 
கவன்னட்ிேயி்6:11-17)ன 

 கல் நமகச் ி ஸே் ்க் டல்் ிறல் கககச்ரால; 
ிி்ாலிால் ேலஓ யாலதய் ிி்ால் ்ஓ்கசத் ிா  
மலனாிாலத் தி்ிதிிாு்ஙி கல் லலஓமிு் ிதவ 
ிிாுகாிளயய் ி ரயுஙி் ்ிாலமாகிாிளயய் ்ிாஸி க 
ிாிள்ிாி்ிறல்டிவ்ரால: 

 ஙிு்ிா ஙிர்ா்லஙதய் ஙிு்மாத ்கன ி 
் ி்ாலலாஓம்்ா்லஙத்மி ி ிிகா்னதி் ங 
ிஓகஙத் ி ்ுா்்ன்் ்ிாப வய் ிக்ுமஙி
ிகலலா ஸஓரஙத்  ஙிளகச் மலன வ; நமகச்
டகிஓ்யாிறத் ிள்ஓகிகால் நமகச் க்ுாிமா 
ிறத் னதி்ஓிியி ஓிக்சஓல வய்ிஓி்நயக 
குாிி கச் டய வய் ேலஓ ்ல்மல் மரய  வ; 
வஓு ி்ஙிஓகஙத் ிகிாுஙிஓகஙத் ிதவ
ிிாணயய்ி ரயுஙிமா்்்ிாலமாக்ய்ிஓ ிரல 
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்மல் ேலஓ ்்ல் ி ஸேேரதிாின் னிிா்லாி யி்
2:13-15)ன 

மனசலத்ிஓ் கஸசத்டகுாி்“டிிாிள்்கக” ்ல்்
 னகசமா்ாலய் ிிஸச் ாமைாாமம ஷஹாகாாம நலல்
 ிாுகஙிுன்  தி் ககிரல்  திதிாிள்் ிஓ் வ்
மலமி் லலஓமிஓகஙதய்ிில்்மா மா்ய்லரகிரா 
ஓி ்தணய்ர்்ிாிகஓிிஓகஙத்ேலஓ ்ல் லல 
ஓமயாலிால் ்ிாஸி கிம ஙத;  ணஓம்லய் ாமைா 
்ாிதி ஓிஙத்ஷஹாகா்அதம ேலஓ ்ல்மர்ிஓர 
 ிாலிால ்ிாஸி கிம ஙதன்ிிஸச்TheமThirdமChoice –
 ல்நால்டய வுக்மயஸே்ிாலய்ி ஸேல்ிிாயயா்்
்ிாிகஓிிஓக்டலலானகசத் ிிியாிய வ வத்ி  
ேயதன 

ாமைா  லலஓம்ல்்ன்மக்ய்ித த்டல்ி லராலய்
 பலாாயி் ிலலா்ிாஓு் ிவ் ்ி க்ாமல் ி ய வ 
ிால; ிில ிலஓமஓய் நாத் ி ரயுஙிமாக்ய் ிஓி்
ேலஓ ்ல் ிஓரதவய் ிவ் ி ரயுஙி் ்ிாலமா்ிா 
ிறதய் ிில் ில் பயஙிாிள்ிாிறத் ிேககி் ண 
யதன் ்ேபி ிிு்  வ ா்்மககசிய்  கயாி் ிஓி்
டகிிிாுளத்ிாவய் கதமா் ்ாிதி கஸச் ி ாிஓ் 
யாி் னக்ர் லலஓமிளகசத்மககசிய்டயகிளக 
சத்டகுாி்டல்ய்ிஓிா்லரகிரகிம ஙதன 

ய்ளமூா்ைரதம

மககசிய் கயிஓலஓயா் ிி் ிஸிா்் மக்ய்  ச 
ிரல் ்ல்ய்  ா ிால் நமகச் டகுாி் ஓ க்ர் மகக 
சிய் ்ிாிகஓிிஓகா் லரகிராிிாசதன் மதஓிய்
ிஓலமஓர்்ி் மலஓ  ி் மககசிய் டிதிஓ்ிு 
ன்ய் ்ேபவறகசு் நாத்கயிஓலஙுக ிிகாி் ாத 
 கல் மயமா்் ிாகி ஓி்  ண்ாகிம ஙதன் ஏஸிய  
ிாிள்்  ்லி கஓிிஓகஙத்  ாதகஓி்ல் ்நிதி்
் ிஓ்யா்்ினி ஙிஓகஙத்ி ாிஓ்யாி்ஓ  வய 
நமகச்டகுா்்்யகசிலிஓக் ா ிால்ிிா்ும ஙதன 
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 தி் கஷயஙிஓக் மகிு் லரகிரகி் ண யில்
ி ேய ஓி் மகசகாிிஸிாிய்  ா ிானல் ள்் ி 
ஓமிஓகா் ிஸே் க ாகாிவ் நலஓம் ியகசத; ி ல்
லஓயய்  சகய வதய் ிாலலர் ஓ ாிவத் ிதி்  ி 
ஓமிரல்ி்ஙசதன்லஓயய் சகய வ்டலராலய் ்தா 
ி யாஓமயால் ி னகச் நத் ாதகல் ினமகயரா 
ிிாசத; ிஓி்ி ல்நதஓம ்ிாகிறத்்யகிறத் ாயா 
ிாி் டயக்ராலன் ிாலலர் ஓ ாிவ் டலராலய் மனி்
ம வமாறகசு் ்த் ்வகச ிாசத; ிிா வ்  ா ிா
னகச்்ன ி் ்த்்வகச ிாசதன் ்ிாி ஓி் கிாி 
ிாலதன்் ்ன் ்ேபி ி் ா ிானகச் ்மரகி்  ா 
கயானாிிாி்ிறல்சோபய்ரால:

சியல்ிபிாக்ரிஸச்மல்ாி் ஙிு்டி் ல்
ிரயகி் வ; ப ா கச் ்ஙிிா்ாமலத் னங 
ிுன்னட்ிேயி்4:26-27)ன 

 ஙச் ்த் டல்் ிமாசிியிகிாிளயுக் ்்ுகி்
 ாி ஓி் ்்ா்ிாபன் ிிஸச் ச ்னகி் ்மராிவ்
டலிவ் ிி ிமாசதன் “ ்மராிவ” டல்் “ ாயால்
ிிாயாிவ” டல்் ிிானுியதன் யாுா வ் ்ன ி்
்ிாி ஓி் ிா ிமல்் ிேகஓி்ளயய் ிஓிா் லரக 
ிராிிஸச்ிகலாிய்ிக்ல்ய்டஓல கனதிாலய்ிஙிு்
மககசிய் ிசகயா்வ தய் ்நாகிஙிளகிாிக் ஓி 
யாகாி்்்ாிஓ் வகய்ராிிு்டல்்ிறல்ி ாலல 
்ராின 

்யா ால்14:30 ல் ்ய ய் ா ிானகச்ிலன் கல் ் 
ாலஓல் டல்் ி ாலலத்ிாவய்  ள்்  ிஓமிு் த 
ிதிாிள்் ாி ஓிஓயா்ியலிய வ்ராி: 

 ன் நால் ஙிள்்்்ிகிமாயா் ்ி  கலஓலன்
 தி்  லி கல்ிகிக்  ன்ராலன் ி னகச் டல 
ன் கல்்ல்ாலஓலன் நால்பிாகல்ிலிா்னக 
்்ரி்ல்தய் பிா் ட்கசய் ிள்ஓக்ள்ி ்ய்
ி ய்்ரல் டல்தய்  லித் ிேஙதி கச் ாி ்
ந்கசதன்ன்யா ால்14:30-31)ன 
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்ிுாயுா்்்ஜனட்ன்ிிி்ாிள் தி்் ிாிசககச்டிக 
ஙுக்கககி கலய் “டல்மளஓம்ல் ா ிால்பஓகக 
சத ஓி்ல்ரி் ்தன்் லஓல” டல்் ்ய ்ி ால 
 ிாி்்ி ாலல்ராின் ாAமCriticalம andம Exegeticalம Commentaryம
onம theம Gospelம Accordingம toம John,ம vol்ம ்,ம p்ம 556்்  ஙச்
 ள் கயா்் முல்ி ாஸிரா்ி் ியலிய ிாிளயுக 
ிாி்ிாி ல்பல னமா்்க ிக்ராி: 

ி னகச் டலன் கல் ்ல்ாலஓல் டலிவ் “ட 
லன் கல்ி னகச் ்ாலஓல” டலிிஸிா்்மு 
ல்ி ாஸிரா்ின்  ள்ாபல்ர்ல்டபிுயி்ி க 
ி ்ியலிய வ்ர்“டலன் கல் ிஓம்ிாு்ி  
னகச் ்ல்ாலஓல”ய் “டல்மல் ிகிாுதி ல ி்
ி னகச் ்ல்ாலஓல” ்ிாலர் முல்ி ாஸிரா் 
ிகனதவ் திிாசத் னனன் ்ய றகச்டகுாிக்சஸரஞ 
 ாள்் ா ிானகச்டயாயமா்்சஸர் ாளய் னதிால்
மளய்ம்  ்ய ஓ ் ி ல் ிகிாுத் ி ல ிம  
ஙதன்ாTheமGospelமAccordingமtoமJohn,மpp்508-9்்ம

 ்ய க்த்ிா த் லலாகனதிவ;  ள் கயாி் ா ிால்
 ிஓம்்ிான ிஸச் ்ய க்த்ஏல்்ல்ாலஓல்டல 
ிிஸச் ி ்ு் ிாுகத் ி ாலல்ராின் ிிா வய் “பிா்
ட்கசய்ிள்ஓக்ள்ி ்ய்ி ய்்ரல”ன்ேலஓ சே  
வா் லிதவிிாு ிஸச்  வ ாிறத் மக்யமா்் ்ன்
ின ிாசதன் ஏி்லராலய்  ்ய கல் முக ஓி்  ள் 
 கயா்் ிண்ஓ்் டல்்  ா ிால்ி ி்மல் டதி்  ி 
ஓமஙத் ்ிாும யாவன்மண் னஓ்ய் ்மேயாகல்மு 
கதய் மஸர ிிளகிாி் ஏிரயகிாிள்் சஸரமஸர் ிக 
யாசத; ிவ்  ா ிால்  ள் கயாி்  ்ய றகசக் ்ஓ்க 
ி்ி யி்ிண்ஓ்்ிலலன்்ேபவ ா் ி் ா ிானகச்
 ்மர கனதிாலய்ி னஓ்ய்முகமா்வ்ிா  கஸசக்
ிிாயகிாிள்் டயாயமா்் ிண்ஓ்யாி்  னதகனகசத; 
மாராிய் ிவ்  லிமஓ் கல் ிா ஙிளகிாி் ஏிரயக 
ிாிள்்ிகயாசதன 

ம
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ூ்்்மமஅமர்ிம ்ள்கமம

மககசிய் கயிஓலஓய்  ிஓம்ிான ிஸசய்  ளலச 
 ிஸிா்் ிஓ் வ்  சிஓகஙத் ி ன வய் ிஓ் 
யாகதிணயய்ிஓ் வய்ி ஸேஸச் ாதகஓி்ல் ்்ம்
 லலாமல்ி ய விால்ல க ாக ி்தய்்ிஓ ஙதன்ன்
 ளலசத் சிஓக்ிஓ்ாிவ்டலராலய் ஏிா வ் ாி  
ஓிிு்ிலலவ்ி யஓிிுஎலத் ா ிால்ிஙிு் ாதக 
ஓி்ல் ிஓம்ிாு்ினமகயர கனதிாலய்ிககனதவ்
ி ிிு் ம்தகனதல ிாசதன் ிிா வய் ி ிிு் “  க 
ய ஓி் டகிிிாுக் ணயத”; பரசய் ஏிா வ் ிிாய 
ிளக்ிா்  ஞ ிஙிளக்ிா் ிஙிஓக் ிிாிர கனத 
ிாலய்ி ஸஓர்ிேகஓிி யவய்களயக்் ணயதன் த 
ி்்ி யலமஓரகச் லேயஓமயாிவ்ேலஓ ்ல் லல 
ஓமயாசதன் ்ேபவஓ ் ுள ிிு்்ிேகஓி்ய்ர ி்
்ி ன்ானதவ்மலனாஓிா்ிிஸ்கிிாுள்ராி; ிா   
கஸிாி் மி வய் ்ேபவ் ாயன்் ி்கிதிணகாிய 
்ராி; ி னகச்டகுாி் ா ிால் ள்ா ி மாி்டதிகி்
சஸர் ாளஓ்ஙத் மலஓ கி் ம யாவ; ி ி் கல்
ி ல்ிகிாுத்ி ல ி் ்மத் னகிாவன 

நஓ்மஓர்ல் வ்டவ ா்்டித்ரவ? ிிாய்ி ாலலத்
ியகி ககனதவ் ்ன ி் கயி்ம யாமல் ிகக்ராி்
டலராலய் ிிாய் ி ால வ் ்ி னஓ்ய் ிாிஓ ்ல்
ி ்்டலிஓி்மிலா வ்ி ி் கு் ணயத; ிஓி்
ிேகஓி்்் ணயதய் ிிாய் ி ால ககனதவ் ம்த 
கனதி் ணயதய்்ேபவகல்்ிஓயயால்ிா மலனால்
 ணய் டலிஓி்  ்கயாி் நதி் ணயதன் ிவ ா்்
ி யி்பரசய்ிிாய்ி ால ஓிா்லரகிர வய்களயக் 
ம ஙதன் ி்ி்நுதய் ி னகசா் ிிாய் ி ால வ் ப   
கனதிாலய்ிிால்நலஓம்்ஓ்ாிிாி்டஓ் ிாலய்ிஓி்
களயக்் ம்கலலாமல்  னதிாலய் ிிாய் ி ால கக 
னதவ்கயிஓலிிர்ி ி் டயக்ர் மயஸேிு்ிஓ்  
வத்ககாி் னகசதன 

ம வமாகல்ஏிா வ்லணிள னதிாலதய்  ா ிால்ிாலலே 
க்்  ாயாலுகவன் ிய ிால் மளிிாுகாிள னகசத்
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்ன ிய் ில்மல் ிிாயகிாிள்் ிாகசிலா்லா் ் ்்
ிாுக ிா்லா் ் ிஓ்கசத் ிய கஸசத் மகா்்னா 
ிாி; ிதி் ் ிஓ்் ுகிாி்் ிஜபகி் ண யவ்
ி ேயத; ிா்ிாவிால் ி ி் ிய ஓிா் லரகிரக 
ிறதய் ்ி னல்  ்கயா்் நதபகஓிிிாுகறத்  ச 
ந் ிாி்ம ஙதன் ி னகச்ிதி் ் ிஓ்ஓயக் ிிாய  
ி ஓு் மலனக்ர் ி யலமஓரகசுளத் ி ஓு்  ச 
ந் ி் ணயதன்ிில்பரசிாலய்ிய ஓி்ி ி்ி ஸே 
ிுமாி்்மஸிிாுகம ஙதன 

்னமஓர் நால் கதா் ி ஓம ி்த் சே வா் ்ிாக ி 
்ிாவய் டலஓ்்்  தக ி் ிில் மாிகிாஓ ்் ் ிதி்
்ன்ிிணமரய்ி வ் ன்ஙிளகசமல் பலாாய்பல 
்ரஓய்் ் ிதி் ்ன் சதிலால் ி்கச் ்நிதி் ் ி 
ஓ்யா்் ினி  ஓிக் னே்ாின்  ுரி் ் ிாிமா 
ிுர்ல் ் ணய்ிாரல் ்ிிலய் ிதி் ிிணரல்
சயதி க்ி் ிஙிு் கள ல்  ுணய் நிிிஓக் ிஙி்
ஓ  கனதி்ின் ிிலபரச் ி னகச் ி ்மா்ய் ் ாி 
ஓ்ாகி் ிாலகிள்த் ிிா்ங்யவன் ி ுவ் கள ல்
ிங்்னதி்  தி் கனதக்ிிு் ாிறத் மக்ுாஷமாி்
ந்தி்ி; ிிா்ிதவ் ி ஓுஙத் ி ுவ் சயதி க் 
ஓுஙத்்ிக்ி யி்ின்ி ிிு்ி ஓு்  ்ுாய்் ி  
வ ்ிுள ாிிுய்ி ஓு் 'ிலே' டல்்னாபய ாிிுய்
ி ஓு ் ிாண ் ந்தவ் ி லலத்ிாவ் ி ி்மல்
வால ாிிுன்ிுல்ிமாச்ல் ாிஙிு்டிிாிள னதி்
ே்் ிா்ிஙிஓக் ி ுவ் கள ல் டலலா்  ்ஙிரலத்
ி ான்் ஓ  கனதிாிிுன் ிதிக் சயதி க்ி் ிஙிு்
 ஓியாி்த்  ிக் ்ிள்ாிிு; ம்ால் யானத் ி ி 
ிஓக் நதிகலஓலன் ிஓ்ே்லய் ி ிிு் ிஙச ிஸச்
் ்்  ் ஓி் மய ித் ி யவ் ிிாய ி் பரசிாலய்
ிதி் “கனதக்ிிரல” ிிாலஓல்கனதவ் ிாிம த 
ிவன்ிதிா்ிிண் வ ா்்டிவ்ராி:் 'ிதி்்நு கல்
நாஙிு்ிக கயாிறதய்மககசிய் கயாிறதய் கி்ே்
 கயாிறதய் ்ல் கயாிறத்ாிறத் ஓ்தவ்்ிா்னத 
்ிாத; மஸேலத் நதபகஓி்யதி் டஓலகச்் ி ல்ராதன்
டல ்ம்ல்ய் ட்கச் நதபகஓி்  லலாமல் ்ிாயகள 
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்வ; நால் டிஸசத் ிய்ஸர ு் டல்்  கு்முதப 
்ிலய்ஏி்லரால்ி ிிு்டலஓ்்சாஓி்்ிால்ந் 
க்ாிிு'ன் கதா் ி ஓம ி்தசே ி் ்ிாிஓ்ஓயக்
்ிள்பரசய்ிலஓ்் ாக வ தி்ியஙிுய் ய த்ிிங
ிஓக்ிேதவிிாண்ாி; ிதி்் ிஓ்யா்்ினி ங 
ிரகனதவ்ி ி்சகாி்றதய்ி் ் ிாிய ஓி்டுா 
ிிகிறத்் ிதவ்ிஜப ்ிாதன்ிஸலிமாிக்சகமா்ாி; 
“ திா் ிு்லாி் ஏஸிாள ஸிாி் நலே் ி ாலல்்ரல் னனனன்
ட்கச் கயிஓல் ்ஓ் வகள்வய் ்ன் ிிணகாி்
்ி னகச்்் ஓ ி யய்ிா குமாி் கி்்ரலன்ிி 
ினகச்ப்ிா குதர” டல்்ி ால்ாின்பரச்ி ி்பல 
 னமா்்ட்கச்டிக்ாி: 

நாஙிு் ல்த் ்ி னகச்் ் ஓ ி யவ் ன 
்்ராத; மலஓிக்் ிகிமாி் ி ஓு் ்நேக் 
்ராத;  பலாாயக்ிலா் ாுத்மஸ்த்நதபகஓிிு்
ிஸே் டஓரயக் ிஸ்கிிாண்்ாத;  தி் ினி ங 
ிரலஎலத்ிகிமாிா்ிிலாிளயு்காதன மண் 
 னஓ்ய்ிலிால்நாஙிு் பலாாயிிஓக்்நேக
்்ராத்டலிஓிஙதய் ்ய ்நத்்வி ான ஓுஙத்
டவ கற் ிகிமாி் ்நேக்ராி் டலிஓி் டஙிு்
 ாதகஓிஎலத் ிிா்ிதவ் ிாள கிிாண்்் னா 
்ிாதன 

மலமி் ்யகசிககனதவ் மிகயிஓல் ிி் ிஸச்
்்ு் ்ன்  சிால் ணய; ிவ் ்ேபவகல் ேலஓ ்
மளய்மன் ட் யமாி் ய் ிால்லஓயயறதய் ிாலலரறத் ா 
ிால்ியலிய வ்ர் சிு்ில; ம்ால்ாமைாாமமஷஹாம
காாம ி ிஓிய் சிரல் ுணய்டலிஓிக்ி னகி 
் ண யவ் மக்யதன்  வ் ிய ி் மக்யமா்் ிள்த 
ிஸே் முாய் சந் வ்ரவ; ிவ் ிஓலமஓர் ிஓல
மஓரயாி் னகசத்்யகசமஓர்ிாஓிிுன 

க்ு்்ிமக்ு்்ிுாரமஇடற்மமடா்கரதம

மலமிாிாகால் ிஓலமஓர் ிஓலமஓரயாி ் ிிா்ி 
 ஓி்ேல்சயதிா்ிுதிஓுிரல்ிிர ாிக்ிாகலாத்
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டலிகல் த்ிிாலஓலன்முி ்ிலலவ் எி்டஓலிு்
ேல் சயதிஙிரல நலல் கஓகஓ ்யாய் ்மா மா்்
கஓகஓ ்யா்ஏஸிய வ்ர் ா கயத் னாிஓி்ிினத 
ிாலா்் மகிு் ஏஸ்கிிாு்ராிிுன் ம்ால் சயதிங 
ிு்மககசிய் ிாுதிிய ஓி் ிுதிஓு் ிுதிஓுயாி்
ிுால்லர் ா? ிுாி் ாயாலுகிாி ிால்ிிி்ரவ; 
்யகசமஓர்ல்ேல்லஓயற ா்லிு்ிஓலமஓர்ிஓல 
மஓரயாிா் ிு லாதன் மலமி் ்யகசமஓர் ில் ிஓல 
மஓரிஓகா் ிாககிலாத; ஏி்லரால் ்ன் ிஓலமஓர்
ிய ி்ிஓலமஓரஓய் ஓகக்ரவ; மதக்்ிஓலமஓர 
்ல்தஙச்ிஙிு்ிஓலமஓரகச ்ிாற ிஸச் சி ய 
்ரவன 

மககசிய்ி ஓம ி்த்ிஓலமஓர்ிஓலமஓரயாிா்
ிு லாத் டலிஓி் ஏஸ்கிிாுக் ம யாவ் ிலலவ்
ிவ் ிாுகமஸரவ் டல்் ேல் ்ேபி ிிு் ினவ்ராி 
ிுன்ிிஸசா்ிகலாிய்ிிஸ்ரானஓ்ய்ந் ஓிி்க்பு 
ஓகிரல் ிாகி ஓி் ஏஸிய வ ிாி்்  ள ிாள்லாதன்
 ிாுகமாிய் ்ன்ிாிா் ிிாய்ி ால்ாலய்ி னஓ்ய்
புஓகிு்ி னஓ்ய்மலமாகிஓயா்பலிஸேய்ிிாய 
யிிகாி் மா் வ் ்ிாலரவன் ிலலவ் ்ன் ிதமா் ில்
புஓகஓய ் ்மா மாி ் கள ்ாலய் ிில் கஓக ாி்
ிதிா்புஓக் யமகாஓி் யதி்டஓல்ல் கன வ்
்ிாலரவன் ிிஸ்ராில்ந் ஓிஓய்புஓகிு்பலிஸ் 
 ஓிஙதய் ிிஸ்ராில் ி வமரலால் ிஓலமஓரிளக 
்ஓ்்ய் ஏஸியத் ிாகாஓிஙத் ம்கிம யாவ; ிஓ ்
்ன் ிஓலமஓர்கனதவ் ிய ி் ிஓலமஓர் ி லலத 
்ிாவ் ிா த் ிினச ிஸச்  ிற்ர் மக்யக் ிாுர 
ிகாி் னக்லர்ன்ம்ாலதய்ிதிிாு்மககசிய்பல 
்ர் ிாகாியத் சயதிஙிரகனதவ்  ன்ர ிிு்
ினிககசத்மககசிய்்யகசமஓர்ல்மிிகஓ  
ஙத்  திக் ின விஓக் ஓ  வ் மஸேலத் ககக்க் 
ம யாவன் டலனஓ்ய் ின வ் டல்ி லராலய் மகக 
சிய்ி ஓம ி்த்ிஓலமஓர்ிஓலமஓரயாி ்ிிா்ி 
 ிஸிா்்மிாுத்ிிர ாி் னக்ரவ்டலி்ின 
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 ்லி கஓிிுய்  ாிஙிுய் மரி ாிஙிு்  திதிா 
ிள்்் ிாிம கல்்ளயிமா ி்ிண்காள்மத் திக்
ின வகச் மஸேலத் ் கனக்ரவன் பு் ல் ்ி 
ிா்ுாய் ்ி ல் ரி்  ்லி கஓி் ி யிஓிஙதய் ிவ்
ிஓலமஓர் ்ிா்த் ிிா்னதி ் ிள்ஓக்ள்ஓிஙதய்
ி ிிளகசத்ி ிிளஓ்ய்  த கிளகசத் ிிானதவ
்ர்மரி ாிஙிஓகஙத் ாிஙிஓகஙத்ிேக ிஓிஙதய்
ம்ுத் ிஓலமஓர் மளயத் மரி ாிஙிு் டல்தய்
எலராத் நாலிாத் ிஓலமஓர் மளயத்  ாிஙிு் டல்த்
ி ால்ஓிஙத்்ள்்ாுா க ிக்ரவன்னயா குாிமத்20:5;்
34:7)ன் ்மலதய் பல னத் ிஓலமஓர்்ி் ிஙிு் எிா 
ஓியனஓ்ய் ிா ஙிரல் கஓகறிரகனதவ் கயிய
 ிஸசய்ி ிிு்“ிஙிு்ிக்ும ஓிஙதய்ிஙிு்பிாக 
ிரல்ிக்ும ஓிஙத்ிேகஓி்்் ணயத”ன்ன்லகய
ுாிமத் 26:40)ன் ிா்ிாவ் “ி ிிளஓ்ய் மல்்ாிி 
்கா்்்ிணர்் ்லி கஓிஓய” ிாத்டஓ்றனிதவய 
ி ிிளகசத்ி ிிளஓ்ய்்ி கஸசத்்ஷம ஓிக்
ிிாயாிிாி் ்ி ல் ி ாலல்ராின் ன்லகயுாிமத்
26:45)ன 

 வ ா்்ிஓலமஓர கயாி்மகிஓக்்ி ல்ந் க்னத 
ிாலய் ிஓலமஓர கயாி் ி்கச் ிஓம் னக்ரிி்்
மனசல கஸச் டகுாி்  ா ிால் ஏல் மஓர்்மாள்ால? 
 ா ிால் ணஓம்ல் “சஸரஞ ாளய்ர ல”ய்ி ல் “ ு 
றத் ிிலத் நதமஓ்ய் ்ி னகசமலிாி் நதமஓ்ய்
 ்ிாிுி்மல்சஸரஞ ாளய்ரால”ன்ி ராிய ில்12:10ன்
்ி ்்ா்ா்் ்லி கஓிிஓக் ி ிிு் மேயிாலய்
ிஓலமஓர் ிஓலமஓரயாி்ி ிிு்மல் ி்கச் ிஓம 
்னக்ரிி்்்ி ாலல்ராலன் ிாுகமாி்மிாதய்ஏ ா 
ரல்ிா மா்வ்ி ிிளஓ்ய் திகயானச்டகுாிறத்
ிஓலமஓர்்ிா்த் ாி ஓிக்ிிாணய திவன்புஓக
ிி்த்ிாவ்் ிஓ்ஙத் னமகயாிமத் 3:16)ய் ிிணிு 
்மல்மணிளகச்மககிமத்னமகயாிமத்3:16)ய்பஓயா 
லகிாி் ி ்மாி் ஓயகி் ண யவத் னமகயாிமத்
3:17-18)ய் ்கயாி்ிசறத்முகமத் னமகயாிமத்3:19)்
ிகல்ி்ஙசதன 
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 தி்க ிாுஙிரல்்ன் மாஸரத் ஏஸிள்ஓி் ் ி ாக 
்யஙிு் ி ாலல்லர்; ிிா வ் ிிஸ்ராில் ிா ங 
ிளகிாி் புஓகிர்த் ்ி ல் ிககசக் ்ிளிமாள்ாி 
டல்தய்ி ் ல்ிலனஓ்ய்ிா ஙிளக்ி்ிிா்ா 
ிாரயாி் னாிால்டல்த்  ்ஙிு்ி ாலல்லர்ன 

 ிிாி ய் சமாுல் ிிாினஓ்ய் ிக்ும ஓி்்
 மக்ரகலஓலயா் டல்் ுஙிு் ்ிள்ாலய் சமாுல்
டயாய ஓிஙத் ுகஓயஙத் ி யவய் டல் ிள்ஓக 
ிஓகக்ஓிகிிாணயய்ிஓ ிரலி ்ி யிக்ாலய்
ி ல் பஓயகி் ் பஓயாிாலன் ிா ஞி ய்ர்
ம வமா் ்  ாசத; சமாுல் ிிாினஓ்ய் ிக்ு 
ம ஓி்்  மாிவாலஓலய் ிிாில் சமாுனஓ்ய்
ிக்ும ஓி்்  மாிவாலஓல; ுகமானஓ்ய் ுக்
ி ல்மலிால்  னகசதய் வலமாிகினஓ்ய் வல 
மாிகிமத்ி ல்மலிால்  னகசதன் னட் க்்யல்
18:19ய20)ன 

்மேயா்ஙி ஓிக்சே வ்்ி ாலலாிய்ர்திகிிி ் 
மாி் தி் ் ிாிசகஓய் ாேகி் ணயதன்  ா ிானல்
மளே்ல்்த் ‘ தி்ிதிிாு் லித’ ி யலியத்கி  
கல் டித்ர்ி ாிஓ்் மாஸரதிஸே் ஙச் ி ாலலாி்்
கலஓல; மாராி் ்ி சமாுனஓ்ய் ுாஒய கல்  னஓி 
யால் ண்ா்் ாகச்க ி ாலலாிய்ரவன்லகய் ்ல 
ி கஓி்ல்தய ்ி ல்ி ு ஓு்ி ு னஓ்ய்ிா ங 
ிரலி ் டயாயததிாிாி் டல்தய் ிிஸ்ராி் மஸ்த்
எிாஓியில்ிா ஙிுஎலத்மகிஓகக்ிளயகக்ர் ா  
ிானஓ்ய்  லலஓமஓய்  ்ய ் ்ேபவகல்  ்ி  
ிிிில்மஸ்த்முக கல் லலஓம் ஓ் வா்ிாயத்
டல்த் ி ாலலாிய்ர்  ாகச்கன் “ிா த் முகத் டல 
ிஓ ிரல்புமாகமா்ய” ிஓயய்புமாக கல் ்ல 
ி கஓிய்ிா ஙிு்ிஓலமஓர்ிஓலமஓரயாி்்ன ி் 
ானதவ் மஸர னகச ் ிிா்ி ிாி்் ி ால்வ; ம்ால 
ிிஸ்ராில் ிா ஙிரல் டா ித் மனிிிஓகக் சஸரா 
ிய ி் ிஓமஙணி்்்  ா ிால் ி ாலல்ஏவ ா்னதி்
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 தி்ிஓயய்புமாகத்்ேபவறகசு் லலஓம்யதவய்
்ல்ாலலாமலத்ியனலலாமலத்்ிா்ஸ்ன 

ாமைா ்ாிதித்ிஓலமஓர்ிஓலமஓரயாி ்ிிா்ி்ரய்
மி ாித ாிதி் ்ல்் டலிஓிா் லிதவிிாு வ் மக
்யதன் வ் பலாாயி்ிலலாி் எி ிால்ி யயாிள்்
ரி் ்லி கஓி;  வ்ிால கல் ்க் ஓு்ிிானதிக
ன யவன் தி் ்லி கஓிஓய்்ி ய்ர ிிுய்ிஙிு்
மஓ்கிுய் புஓகிுய்  திகயாி்ம்்யானகிாி்ஜருா 
ி ல வ ிலஎலத்ிஓி் ்காிய வ்ராிிுன் ப 
லாாய்் ள் கலய் ்ன் புாதகய்மா் மகி்கா்  பலா 
ாயக் ிளயாிாள ல்த் தவகள்ாலய் ி ிிு் டல 
ிரல்த் தமாகல் ஓ்ஓமயாி் னாிாிிுன 

 ில் நஓ்மஓர் ிி ித் டல்ி லராலய் ாமைாாற் 
 ளிய ிாிள்் எிாஓியிிளகசா் பரதி ிிுய் ிங 
ிு்மல்்ாிிரல்மலமி்ி ஓம ி் கல்்த்‘எல
ராத்மஸ்த்நாலிாத்ிஓலமஓரகச’ ிாககிாிய ாிிு்
டலிிாசதன் னயா குாிமத் 20:5;் 34:7)ன்  விால் ிய 
கஸசத் ம் கயாி் பலா கஸச் ி ஓமாிய ிஸசத்
 சந் வ்ரவ; ாமைாபண்த் ாததவ் ்ல்் ிலலவ்
 ுணய்ிஓலமஓரிு்ி்தகனதிாலதன்்ாமயம ட்ை ம்
கதப ிாகாபல் தி்ிேசேிஓகக்ிாகம ஙதன 

ஷஹாகா ்ாிதி கல் ்ிாிகஓிிளத் ்ன் ிஓலமஓர 
்கனதவ் ிய ி் ிஓலமஓரகச் ிிானதவ ிாி் னக
்ரவ; ிி்ால் ரி் பலாாயனகசா் பரக்ர் சயதஓி 
ஙத் பலாாயிிால்டல்் பலாாய்் ள்த்ிள்ஓக 
்ய்ரவன 

யுா்ாிககநயாபிய்கசா்சபை

“இருா்்கபம ராராறரகம

்ேபி ்க  ா  ஓி்ஏஸ்கிிாண்்மல்ாு் பலா 
ாயி்்ன ில் ாளே: 
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“நால் ்மஸி கய் நாள ல் ரி்  பலாாயக் சயதி  
கல் கித்ிலன்மசககச்்ி ல் ாத; ிுல்ிாஓஷ 
்ல் ிிாயக் ிஸ்கிிாண்்ாதன் ிவிகுய்  கனத 
்ிாவ் நால்ிகி் ிகக்யாய்  னகிகலஓலன் ிலி 
ஓலகியி கஸச்் ி லரபரசய்   கய ஓி் ிகி 
மாி ்்ி ்்ல; ிா்ிாவிால்டலலாத்மார்முத 
ப ி்ன் ்ய ் ணஓம்ல்யாிு்க்ிணயிிாண 
்்ல; ி ி்டல்ம வம் ுள ிின 

ிலிஓலகியி கல் மாக ி் ்ேபி க் சிகல்
 ஓகத்ிலன் ்வி ான்  ாுமதய் ்ன் மாக ி்
் ிாிம ககனதவ் ்ன் ி யகஓயா் ி்ிதவிிாு 
 ாின் நால் ்ேபவஓ ் ஏஸ்கிிாணய் ்ன்  ன்த 
ன்் ம்்னகிகலஓல; ம்ால் நால் ஏிா வ்
ி யக்ி்ிதவிிாுக்ம ஙமா்டல்்்ிள்ாிிுன்
நால் ்ி கனதி்ில்்  ாயஙிால கலய் ிலிஓலக 
ியி் ்லிாிசககசு் ிஜபாிிஸிாி்் ி லராலன்
“ ்ய ் ட்கிாி் மி ிாிய் நால்  ்ய றகிாி்
மிா்ி்ா?” டல்ர் ிஓலாபல் ்ி   திமான  
்ிலன 

நால் ிஜபகி்முதப ிவதய்க்நாிமா்் ்ன் மாஸ 
ரத் டிததிவன்டல்ிி ஓி்யா்ுா் ிநே ிவ்ிால்
 கித்ிலன்ிதி் கிற்ிிா்ிதவ்ிாகாிள்வ; 
ாிறத் தகுமஓ்திவ; பகயஓ்த்ிலன் ிா்ிாவ்
்ன் சுல் டலன்தய் “ பலா ஓிா் லரகிரர்  ப 
லா ஓிா்லரகிரர” டல்்ி ால்வ்ிால் கித 
்ிலன் ிவ்மண் ுாி்  னகி் ணயிம்் நதப 
்்லன் ி்ி்நுதய் “மண் ்ுய் நால்  ணஓம்ல்
 பலா ஓிா்பலிஸரகலஓலய் மி்ிாலமாி்ிகல்
நால்ுயிாய் ிாள்் ் லஓல” டல்்டல்ம்கல்
டணகத்ர யவன 

ம்ாலத் ிி வ் ிநேிய்ர் கிற் ிிா்ிதிவ; 
ட்் ் நாலய் “ பலா ஓி் டுாிிக்்ரல” டல்்
ி ால்்லன்  ஓ ்ிஓ் வத்ிஓமகயாி் டிதத 
ி்; ஏி்லரால்நால்்லி கல் னத்ிலன் ்்  
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யாிய் டல் ிி ஓி் ிி க தி்  கிற் ுங்யவன்
டதமக் ிினஎ் கள்்லர் மணயத் ிஜப வய் னள 
் கஸிாி் மய ித் ி யய் முதப ்ிலன் னள்  
கல்மண் ி்டலஓ்் லலஓமயாிா்ியலிய க 
்ாி; மாக ிிு்மயஙிாகளயய் மண் ி்த்ிிவய 
ிஙிஓக்ி ி்த்ிிாிர ிாிிுன 

்ாுமபசஅாசர்ிுமிளராற்கமம

 ்ிிமிகிாகலய் பலாாய்பல்ர்கனதவ்்ேப 
வஓ ்ிஙிு்மண் னத் ுள ினமாி்ஏஸ்கிிாண் 
 ிிளகச் தகுா் ி்ஸேராிிஸச் ரி் மசயத் நஓ் 
ிிஸ்்  ன்ரவன் ிவ ா்் ி்ஸேயரகிாியி ிிு்
ிிா்ி்ேயா்் ில் ர் வ ்் ேகிலிஓக்ினிகாிஓி 
ிா் கள்்்னங்ஓகாிாகிிு்ிண்ாிிுன்ஷஹாகா்அ 
டுாிிாிிஸச்  திா் ல ிி கல் ிஜிஙிு் ிிாயகிா 
ிளயுகஓி்ிேதவய்ிஙச் ி்ஸே் ிி்்ர்ிஓ் வ்
மாக ிிர்மத் பலாஓம்டுாிிகி் தி்ிஜிஙிஓகா 
ியலிய வதி ் ்ிளயகிிாண்ாிிுன் ிி்ால் ித 
ிா் ி்ஸே் மாக ிிு் ாசதி் கயிஓலஙத்  த்ிாஷ 
மத்ிஓ்திாிிுன் “நாஙிு் பலாஓம்டுாிிகி் ண 
யத்டல்்ஏல்யான்ம்ி ாலலகலஓலன் ஓி்மல்்ு்
நாஙிு்ி யகனகி் ணயத” டல்்ி ால்ாிிுன 

 பலா ஓிா் லரகிராிவ் ா்ிாவ்ிதிா் ி்ஸோ்
ிா் கல் லேயஓமயாி்ிசகயாகிாிளயுகவன 

த்மாிககநயாபிய்கசா்சபைக 

டுமக்ு்்ிர்ற்மகாறரமமகயட்்ஆமமடுஙரதம

்ன்ிிண்டலன்த்ிஜபாிிஸச் திாி;  ாதகஓி்ல்
ில்கஷயஙிரல்ி னகச்பு் ஓ்் னதிவன்ி ன 
ஓ்ய்எிாஓியிிு்்்் ன்ஙிளகசமல்ரியாகல்
 ுக் ்மாபினல் கதா் ி ஓமிகாி்  ாததி ிிுன்
ிஙச் 1860த் மணயய் ்ேபி ிிு்  ்ாியிிாஓல்
ி யயாிள்ாிிுன் ாமைா ்ாிதி ஓி் டுாிிக்ர் ிஜிங 
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ிஓக்்ி ால்்ிாவய்ியத்்ிா்வ; ிால்ினக்மத்
ினிக வ் தி்ிய ககனதவ்கயிஓல்ிிஸராின 

இதபட்ுரா்ுமடாரமடாு்ாிடிஆமப்க்ும

ிிமனயா்பல்ரஓய்்் ிதி்்ன னஓ்ய்எிாஓி 
யிிுய் ிஙிு் ிியிிஓக் ்்ுகி் ிியிிகாி் மாஸேக 
ிிாணயய்  ்ாியிிாஓல்கனதவ் ிாப வய் ோி்ா்
 சயாி்ட்ாவகச ்ிாப திாிிுன்்ன்்ஸராணயகச்
பரசய்ிதி்ிிகிரல் திகயா்் தி்மனிி்க்மத்
ியஙிு் ி் ஙிகால் ்யகிாிளய்  திாின் களஓ்்
களய்ி ர்ய் தி்பரசய் ிிறிுய்  ல்லிஓக்டல 
லாத்எ ்்ாமா் லஓலயா் டல்்ாசதி் ் ிஓ்ஓய்
ினிக ிாின் ம்ாலத் ி்திிால்  ்ாியிிாஓல 
்ல் ் ிஓ்ி்காய்  திதிாிள்ய் ிஓலமஓர் ிஓல 
மஓரயாி ் ிாண ்  தி் ியஙிஓக் ி ி் டுாிி ிாி; 
ி னஓ்ய் கயிஓலகிாி் நாஙிு் ிஜப ்ிாத; ிி 
்ால்ி ி்மககசிய் ிமதய்கயிஓலஙத்ிிஸராின 

டுமம ஙத,மஆணாமுிறதிஆ:மசப்யஷம முபட யசம

ி்ுபய்ிமாச்்ி த்்ேபி ிிு்ேலிய் ஸ்லாா்ிய 
ரிகாி் ்ன் ஐ்ுாாிா் நாள ஸச்் ி லேனதி்ிாவய்
ிஙசுக்  பலாாயிிளகச்  க் ஷ் மசயத் ி ய 
 ிஸசய்  திா் ல ிி கல ிிாயகிாிளயுக் ிஜிஙி 
ஓகா்ியலிய க்ாிிுன்ிதிக்சிக்ி்ி லேனதி்
நாய்மி ிதிுமுக்நா்ாி் னதி்ிாகலதய்ிஙிு்க  
 ா  ஓிா் ி்ிதவிிாுக் ிாஙிு் ியாிள்ிாி்் ி ால 
ல்ராிிுன் ்ன் ிஓல ி் பல னமா்் ி ால்ாி:் “ ங 
ிு்  ாிிாி்  ்லி கஓி் ி யயாிள னதிாலய்  ஙி 
ளகசு் ியத் ிிா்ிதவ் ிாகாியத”ன் ாமைா ்ாிதிங 
ிரல்கககிஙிஓக்க ாக வகளயய் ிஙிு்கயிஓலக 
ிாி் ிஓ் னத் ் ிதவ் ிஜப ிாிிு; ாமைா ்ாித 
ி ஓி் டுாிி ிாிிுன்ிதி் டித்ே்ல்ிஓ்ே் நாரலய்
ிில்கஓகற்ிஸே்முாயாிள்வ: 
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“கஓகறிு் ம் ியமாி் னதி்ன் ிதி் டித்ே 
்ல் ிலதவிிாண்் ிஓ் ன்ம்  வ் மசயா 
ி்ஸே்ல்  ்திிர் ் ண ய் ிகிகிம யாி்
ிஓலால் டல்தய் ிி்ால் ிகி்மரி ாிஙிளத்
ிமயயா்் கயிஓலஙத் ்ஓ்கசத் டல்தய் சோ 
ிாி் கதமா் ்ாிதி ககனதவ் கலி் ணயத் டல 
்தய்  ்ய கல் ு ி கலஎலத்ி ்ுாய் ்ல
ி கஓி்ி ய ிாி்ிேககி் ணயத்டல்த்மர  
ிுமாி்்ி ால்ாிிுன் ்ய கல் ு ி க்ாலத்
ிஜி க்ாலத் தி் ்ாிதி ககனதவ் ிதகுத்
ிிர்ம ஙத்டலிிால்்ி னகச்ப்ிா குத”ன 

ராபடறமதெரகஅபமுடகமஒடஅவமஇருாயுவர்ற்ம
நயுயிாமுரயஙதறரமகதற்ம ாராரமமத்ள்்ஆடயெும
ுயாமிதிாவம

“ரி் பலாாய்நாள லய் ள்ாி ாபல்்ன்மக்யா்ிா்
மாி் ஷிய ிஸே் நாலச்  ன்ஙிு் ி ்ிலன் ஷிய ்
கக்ல் ுக்ங்ய்ாமைா  ள் கள்ஙிு்மிஸிிாணயய 
்ேபி ிிு் டவ ாிரலலாத் ருசகிாிள்ாிிு் டல
ிஓிா்ி ்ில; ம்ால்ி ிஓிய்்ிாிஓ்ிு்டல 
னஓ்ய் சக கல் ஏஸிய கய் ிாகிஙிஓகக் ிாகக 
ன்ாிி ் ஏ்ிா் ்ல்் டல் ிணிஓக் மஓர ிவன் நால்
ிிாிராலாகி் ்ன் ்ேபி காி் னத்ில; மண் 
 ுா்ய்  ்ய ் ்ேபவஓ ் ்நே ்ில; ம்ால் டல்
 பலாாய்நணிிிரல் கிறிஓகா்லணிய கக்க 
ன்ாவ்டலிிஸிாிய்ி ிிுமல் ்ய ஓ ்டல்மண
் ுாி்ிேகாிகல மணயத்மணயத்்ிாலகஓய்் த்
க ்ிலன 

கதா் ி ஓம ி்தசே ி் கககிகனள் கல் ிலதவ
ிிாண்்ிாவய் டலனஓ்ய் மககசிய் டஓல் ி ர 
யுஙிமா்கள்ஓி்  கித்ில; டல் ம வமாறகசு்
மஓரதகனதி் குககிஓகஙத் ்ஙிாக் ம திவன் டல்
எிாஓியிிு்ச ்னதி்ிசகய் பலாாயி்மக்ுா ி்
ிசகயாசத; ிஙச்ி ிிுிாத் ்மலா் ிிகாி் னத 
ிாிிு் டல்் த்ிாஷமாி் ஏஸ்கிிாணயய் ி ிிு்



ச்ிபட்ளமைாிகவற்மமப்க்ு 

106 
 

 ாிிாி்  ாகள்் ில் சதடஓலிு் டல் டஓ்றகச்  த 
ி்ன் ்ன் ாமயுார நால் டலஓ்் ஏஸ்கிிாணயய் ிதி்
 ச ா்் ாதகஓிஓய்ில் ன்ஙிு் ாததகனக்்ரல்
டல்்  கி ிாிள்்லன் ிிஸிாி் ிஜப ி்ிாவய்
்ேபவகல் ாிாிிிய் கயிஓலஓய்  ்் யாிா்
ிிஸ்ரலன 

ில்்  ுகல் நால் கள ஸச்் ி ல்ய் ரி்  பலாாய்
நணிஓு்ிஓய ்ிலன்  ்ய ்ி ஓக் ்நோிஓிஙதய்
ி ளகிாி் ி ி் ேலஓ ்ல் மி ிஓிஙத் ி ால 
்்லன் ிிலபரச்  பலாாயிிு் ம க்ல் டல் மச 
யத்ியலாகிிாி்மாேயவ; ்ேபவஓ ்ி்நிி்ிஙிு்
மண் ுாிறதய்  ுள ிுாிறத் ஏஸ்கிிாணயய் ிேகஓி 
்ள்ஓிக்ிணயு்கல”ன 

இயய்கஒறபந் பக்க்க்ிைறக
 ைந்ைககற் 
நாத் ிாி ி் ிய ி் மக்யக் ின வய் ாமைா ்ன் “ ு ி்
்ாிதித” டலிிாசதன் டபிுய் ் ிாிம கலி ய்  ு  
ிாிக்லஎலத்  ்லி கஓி்  ரஓ ்  ்காிய வ 
 வ்  யகிமாி்  னதிவன் மகயாமாிமத் 15 லய் மபு 
ிா்மாய் ்ி ல் புே காிிஸர்  ்லி கஓிஓய்்
ி யி்ிாவய் ்ன் ிக்லஎலத் ிஓி் ஏஸிய க்ாின்
மபுிாத்ானி ஓிக்ிிாணய தவய்ிஓி்ி  வய்ான 
ிஙிரல் வண்ஙிஓக் ிஓு்ல் ஓ  ிாலன் ிா்ிாவ்
்ி ்்் தவய்ிதி் ்லி கஓி்ல்ிஙிிய ிிஸச்
ிஓ்யாகமாி் லஓி்ர் ிக்ன் ிதி ் வண்ஙிு்
நய் ் ி்தவி லரவன்ி ிஓிய்  ்ஙசிு்்ன்  ாி  
ஓி்் ள கிாள ்; ிவ்ி ராிஓ்யாி்ி ாலலாி் 
லாத் ிலலவ் ி ாலலாி்ாமலத்  னகிலாதன் ிிா வய்
“நால்  தி்  ்லி கஓிஓய் மே்ால் நால்  தி் ான 
ி ஓி்ிால்ம் ்ாி” டல்்ிி ிதன்ிிா வ் தி்
ானி ஓிா்ிால் வணய் வண்ாி் ி ள்ாிய் ்ாி்
டல்்ிி ிதன 
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ட்ுாயா் துகிிிேஎலத் ்ி ல் ிிாய வுக் ட் ிா 
பல் வ்புகிகக்ரவ; ிிா வ: 

எயக  பயறர் யக பணூ்க ுபயப ரிபயயக
காதய ி்பிுக நிைேக்ைாம , எயக ுபயப ர 
ிபிரக ன ்க மனயியக நாயக றணப பகயக நி 
காபரகபபநறேபா்்ப க்கதபிுகஇயணபாபயகறண 
 ய்க பயனர்் ிரறேபா க ஆர்ேகயப ில்க 
சள ்ல் வணயிரல் நய் ் ி்தவ்ிா்் டிா 
கல் புலகிஓகஙதய் டன ்லால் புலகிஓகஙதய்
புிானிஓகஙதய்ம ாியிிஓகஙதய்்ி  கல் ில்
ஜ்ஙிஓகஙத் ிாி ்் ி யவய் ் நால் ி ிிஓக்
ி ிிு்   வனகிரல் ஓி்லதய் ி ிிு் புா 
கஓ்்  ாஙி ்ிய்ர ிிரல் ஓி்லத் ்ாலக 
ிிாயா்ிலன்னட்ுாயா்34:18-20)ன 

மாதக ி்்  ்ஙசிு்்ிாலரய் தயமகிு் திதிாிள்்
 ்ஙசிரலய்  ு ிாிக்ளய் ்ன ஓு் ிஙி்காய் ்ா 
ிதித் ி யய்ஓ ாிாிிுன் ் ்் ேல்  ா ிானய்சிக 
ிுய்்ாிதி ஓி்மே்ால்டஙிளகச்ிசற் ன ிாி்
டல்்  பகி்ி ய்ிாய் ிி கல்  னகச் ்ிாய வ்
்ிால்் முக ஓி்்  ள கிாளயத் ரி்ிஓ்யாக ஓி்
ிரய்ி ய்ிா் ிலலவ் ்ன்   ாிிள கசு் ஓ ா 
ிவய்  னிய கல்  ாஓ்யாிக் ச வ வ் ்ிால்் மு 
க் ்ஙஓி்் ி ய்ிா் ்ாிதி ஓி் மே்ால் முகத்
டலிஓி்்  ள கிாளய ாிிுன் ிாுதிிய்  பலாாய்
ஜருா ிள்க்்  ்ங்லதன்் “ேு்் ி ஓி”  ள க 
ிாளயத்  ஓி்லய்  பலாாயி் ிலலாி் ்ன னஓ்ய்
ிி கல்ிஓ்யாகமாி்ி ாிாிிு; ிவறத்ரி  ு ி்
்ாிதி் ்ஙசிாலன் தி்் ்ஙசய்ாமைா ில்மலத்ில்
 மிாய ிாி்மலத்ிிாணய ுகன ய்முக் ாி ஓி்்
 ள கிாள யவன் ிில் ிி ித் டல்ி லராலய் “ தி்
்ாிதி கல் ஏிா வ் டிதிஓ்ிஓக் நால் மே்ாலய்
நாஙிு்ேு்் ித்ி யயாிய் ாமாி” டலி்ின 

 ாிஙிஓக் ி ராிஓ்யாி்் ி ாலக்யா் ிலலவ்
மஓரமிமாி் ஓ  ்ிா் ி யயாிய்ர்  ு ி் ்ாிதிங 
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ிு் மககசிய்  கயாி் மி ிா்ஓ ; ஏி்லராலய்
மககசிய் ்யகசிலகிா்் ிிஓ ் ிஓ ் கரதவகய 
்லர்ன்மிலா வ்ிஓ ்்ன்நிஓு்்ாிதி கல்டித 
ிஓ்ிளகசு்ிஓ்க்லர்; பரச்ிதி்்ாிதி கல்
 ுக்ங்ய்  ாிஙிரலி ய் ிதி் நிி் ம் கயாிறதய்
மலமி கயாிறத்்யகிாி்்ினமகயரக்லர்ன 

 ஓ  டவ ாிரலலாத் ி ராிய்லர்் டல்் ிாி  
ிால் ம் ியத் ஏஸி்கனயதன் ாமய பல்ரஓய்்
் ிதி் ்ன் ிிணமரகச்  ுகல் ிிள்் ி்றிகால்
ிிாதிுற் ஏஸிள்வ; மி வா்ிா்் ி ளஓ்ய்  ர 
க்ிிு் ி ஓக் மி ்ிாில் ்ி  கஸச்  னதி ்
ிஓயாிிாிக்ிண்ாுன்ிாுக்ம் லலாமல்ிஸிிாஓல்
டணகஙிளத் ி ஓக்  ாள கிிாண னதி்; ஏல்
ிதி்டணகஙிு்டிதல்லர்்டல்்ி ாலல ்ிிிய 
கலஓலன்  ன னத் ்ிே்்ாத; ிஜப ்ிாத; மதக்்
ிஓலமஓரிரல்ி ளஓ்ய்சயதி ஓி்்் ிதி்மஸர்
ிஙி க்ிிளகசதய் முகத்  திதிமாி் ிாுக்ம் ல 
லாமல்ி்றிு் தவய்ி ிிஓக்ிகிமாிா்ிாயிய  
கயிாி்ிேதவிிாண்்லன்ி ளஓ்ய்எிாஓியிிு்
ில் ிஓலமஓரிகாி் கதமா் ி ஓம ி் கல்  ாததி 
ிாலய் முகாியத் ி ஓக் ்யக்்  திஓிா் லிதவ 
ிிாண்்லன்ிவசே வ்ிஜப ்ிாத; முக கல்ிகிா 
ு ஓிக்ி தவிிாண்்ாத;  ன்ாதிு்ஜருா ிள்க்்
 ்ங்ல்ி ளஓ்ய்எிாஓியிிு்ிங்ிஸரிால் ண 
்ா்்முக்் ாிஙிு்ுங்ா்ிா்்ன்ிவ ா்்நாஙிு்
ிஜப ிபரசய் ி்றிரகனதவதய் முக் டணகஙிரகனத 
வத்ிதிா்ிிணரஸச்கயிஓல்்ஓ் ிவன 

ப்பவவறப்்பா்க்தபாய் 
கயிஓலகிாி்மயலத்ிாவய் ்ன ி் ிலஓ்்ிிாிர  
கனக்ர் ிககயஸர் கஷயஙிஓக் டுாிிகிறதய் டகிக 
ிறத்சோபள்்ந்  கஓிிஓக்டயகி் ணயதன் கக்ு 
ிஙிஓகஙத் கக்ு ் ்ிாாலிஓகஙத் மஸேலத் ிசக 
சதி ்ி ாலலாியத்ிஓயய்ஏஸிாள லய்கக்ுிஙிள 
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ஓ்ய் மலமிா் புாதகயஙிஓக் மஸேலத் ிசாிிஸ 
ிா்்மாகி்ிிாயகிாிளயுகவன்ன ிாிமத்12:1-3)ன்ிிா 
 வய்்ிாாலிஓகஙதய் ்ஙசிு்நஓ்ிி்த் ்ஙிஓக
ஙதய்  ்ஙச் ிிானளிஓகஙதய் ிகப்ஙிஓகஙத் கக்ு 
ிஙி்காய்் ி வ்மஸேலமாி்ிசகி் ணயதன 

டலி்ல ்்்ாிதிகிளகசு்லஓயதகனக்்ரா்மாய் ி ஸ 
ேல் டிதிஓ்ிுய் கஓகறிு் ளி்்ிதி் ்ாிதிங
ிு் ்வி ாலேகனதவத் கலி் ணயதன் டஓ ியல 
லாத் பு் ஓ்கசியஓ ி்கா் ி ஸேகனதவ் கலி 
் ணயதன்ிா ்ிேகஓி்ி யஙத்ிாவ்்ன ி்ில்்வ
ி ான்ிா ஓிஙத்சோபளய்ிேகஓி்ி ய வ்ி  
ேயமாி் னாிவ்ிாலய்மககசிய்கயிஓலஓயக்்ிள
சத்ிாவத் ிவ ா்் ி யய் ணயதன் ிா்ிாவிால்
ிா மலனால்்ிஓ ாிய்ர்்வி ான்ிசகிளகசு 
ளத்்ி ்  கய கல்ி ர் த்புிாேகசதன 

 வ ா்் சோபள்் பு் ஓ்ிு் ிேதவ் ி யலி்
் ணயத் டல்ர் டயகய் ி ிககயா்் ்லி கஓி 
ிளகசத் ிிானதவதன் ிாுகமாிய்  ு ிாிக் எலத்
ஏிா வ் ிிான ிஓ்் ி யவிிாண்் ்ன ிய் ிதி்்
 ்ங்ல் ிஙசிி் ஓி் டுாிி வ் ம்தகனதி் ண 
யத; சோிாி்ில்ிிான ிஓ்ஓய ்கனதிாிிர் ண 
யதன்ிவ்ிால்யாுா வ்்ன ிய்“நால் ்்ுாய் னக்ர்
 ஓு்மலனகி் ்மாள்்ல” டல்் ிிாளயய்மலனகி்
ம யாமல் ிக வக் ிிாண னதிாலய் ிககனதவ் ம்த 
கனதி் ணயத; ிதி்  ்மாாஓி் டுாிிகி் ணயத; 
ிஓி்் ி ால்ிஸிாி் ்ி ன்த் மலனால் ்ிளி் ண 
யதன் ிாகயல் ி வமரலகச் மகா் ிய் ிஓி்  ாய 
கரதவ் ி ால்ால் ிிால்கய ாிி்கா் டல்் ியத
கனதிாலய்ிதி்ிஓமகஓய்டுாிிகி் ணயதன் ிாுக 
மாிய்“ட்கச்்நிதி்ிகஓய்ி ர்ய்ி ாலலாமல் னா 
ிஓி்டுாிிக்்ரலய் ிஓி் னா்்ி ா்ிா்்ரல” டல் 
ி ாலல் ணயதன் கதா் ி ஓம ி் கல் மலமி்
கஓகறிரகனதவ் கயிஓல் ிிர் மயல்ர் ்ன ிய்
ஜருா ிள்க ஓிஙதய்ி்ிாய்ி யயாியத்ிி கல்
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ி க்ர் ிஓ்யாக்்  ்ஙசிஓகஙத் டுாிிகி் ண 
 யவ்ி ேயதன 

 ்ய ிா்ம் ித் ர்ிிர்த்  ா் கலத்  ா்லதய்
ிிா வ் மககசிய்  கயாிறதய்   ு்  கயாிறத் “ிள் 
றத”ய் “ிள்கதகிறத” ி ிிளகச் ிகிாுத் ிிாயக 
ிாிள னாிிாி்்ி ால்ாின 

 ்லாி க்ல் ுஙிு் டஓ ிஓகக் ிளயகிி்கா்
ிஓ ிு்ிு்லாி கலத்ிள்ாிள னகசத;  ்லா 
ி க்ல் ுஙிு் டஓ ிஓகக் ிள்கதாபிி்கா்
ிஓ ிு் ிு்லாி கலத் ிள்கதகிாிள னகசத்
டல்ய் ிமயயாி் ்  ஙிளகச்் ி ாலல்்ரலன்
னம ்ிங்18:18;்்ாப்றத:்ம ்ிங்16:19)ன 

ி ிககயா்் ்ாிதிஙிு் மஸ்த் ிிான ிஓ்ிஓக்
மேக்ர் ிகிாுத் ்ேபி ிிளகச்  னாிவ் ிஸலி 
மா்்்ன்கஷயத; ஏி்லராலய்்ேபவகல் ு ி ிால்
ி யயாிள்் ்லி கஓியா்வய்தய்்நாகிஙி்காய்
ி யயாிள்் ்வி ான் ்ாிதி கல்  லலஓமஓயஙத்
ிிஸ்்ரவன்  ிியா் ல ிி கல்  ுக் ்மேயா் சே ி்
் ிாிசக்ல் தி் ாகச்க்ி ாலலாிளயுகவ: 

 ்கச் நால் ி ய ிில்ி லராலய் ிண்ில 
லாி் சச்்ல் ிஓ்ிள னக்ர்  லனஓ்ய ி 
ிஓக் நால் ல் ்லி கஓி்ல் ு ி க்ா்ல்
கயிஓலிண ் லன்ன ிியா்9:11)ன 

ேலஓ ்லஎலத் தி்ிதிிாு்ஙி கல்வஓு ி்ங 
ிளகசத் லலஓமிளகசத்டகுாி்ி ஸே்்ஓ் வ 
கள்ிாி்்ி ல்நமகச்்ி ாலல்ராின்னிிா்லாி யி்
2:13-15)ன் தி்ி ஸேயா்வ்தய லலஓமிஓக் ிதவ 
ிிாணயய்ி ஸேல்மளேஙிஓமஓய்டய வா்ிாய 
்ரவன்ிிா வய்மகிு்கனாி ்ிா்்ா்கனாிாலலா 
ம்லாய்ிிித்ிா்ிிியாம்லா்ி யவிிாுளத்்ாித 
ிஙிுஎலத்ி ஸேஸச் யஙிாிய்ர்மளேஙிஓமஙத்
ிகல்ி்ஙசதன
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ிகிாுத்7 

த்மாிகற 
 ைரபூறப்்பா்ககழ 

 
கதா் ி ஓம ி் கல் ்யகசில் கஓகறிரகனதவ்
கயிஓல் ிாணிிஸச்  ிற்ர் ்ேபி ் ிஜிஙிு்
 தி்ிகிாு கல்ிிாயகிாிளயுக்ன 

மஹதமவகல் ாதகஓி்ல்டுாிிாபல்ினி ஙிு்
மயமா்் ிாகிஙிஓக் ஏஸிய க்; ிி்ால் ம்கல்
லணிள்ாிய் ிச ாஙச்ர் ம்டஓலஓய் கி ிாிய் ிால்
ிாககிாிள்ிாி் கிதிாிய் லமஓர் கிற்ிிாண 
 னதிாிய் மஸர ிிஓக் ி்க்யாக் கனதப்ாின் பரஓு்
்யகி் ணயிமல்ர்ம்டஓலிால்ஜரா் “்ிாுாள்  
கஸச” ிஓயால்கய ிவ; மஸர ிிஓக ்ிாத கய்கனாக 
ிாக்கனதபயவன 

மாராி் ்ேபவ் டுாிிகிாிள்ாலதய் ிச ாஙி் ம் வ 
கள்ாி;  லமஓரஓயக்ஓியாக்ம் வகள்ாி; மஸர ி 
ிஓக்ி்க்யாக் ம் வகள்ாி; லணிள்் ம்டஓலஓய 
ஓ  கனகி் ம் வகள்ாின் ி னஓ்ய் ேலஓ ஙத்
 ்ி ிிிிலத் டுாிிாஓிஙத் ிதிிாு்  லலஓம 
ிஓகஙத்்ிாஸி  ி்ன 

ெஜப்க யக்கசர்? 
 தி் ிஜிஙிஓக் ிஜபாிிஸச் ில் ்் ிாுகஙிு்
 ணய: 
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 ுஙி்கா் ஙிு்எிாஓியிி்கா் பலாாய்மள 
ஓி்ல்த்  பலாாயி் ிலலாி ிிகாி்  ாததவய 
ாமைா ்ாிதி ஓி்ஏஸ்கிிாண் ிிகாி் னக 
ிலாத்ிலலவ்ஜரா் மஸ்த் கதா்ி ஓம ி்்
டயகிரல் ிாகிஙிக்ங்ய் சதடஓலிரல்த்
 ாததகனகிலாதன் ிாுகமாிய்ஜிா  ியஙிு ாி்
ிாகசிலசே ி்ியத் ஙிர்த்ிாகாி்லாதன 

 ஜஹா் ிிா்ிிா்் லமஓர்ினி ஙிு்ில 
லவ் கதமா் ி ஓம ி்ஙிகால் கஓகயகன ய்
பர்ி வமரலிு்்ிாலர்ிகி்ேிுமா்்டிதற 
ிகால்ுஙி்கா்ிலலவ் ஙிு்சயதி்மா்ிிி 
வத் ிாககிாிள னகிலாதன ிவ்ிாலர் டிதற 
ிுிஸே் ுஙிு் ்ிுகாி்ாமலதன ய்் ி ிஓிய 
ினி ஙிகால்  ஙிு் சயதித் ிாககிாிள 
 னகசத் கிற் ஙிளகச்ஏஸிள னகிலாதன 

 ுஙி்கா்ிலலவ் ஙிு்எிாஓியிி்கா்  ப 
லாாய் ஜஹா்எலத் ி் ் ிாிள னாபிிு; 
 பலா கல்த ுஙிு்  ாததி்ி்  லஓலியல 
ராலதய் ிதிா் ியத் மஸ்த் ி் ் ிலிர 
கனதவ்கயி்்கனதப்னாபிிுன 

 ுஙி்கா்  ஙிு் எிாஓியிி்கா்  பலாாயி 
ிகாி்  ாததகனகிலாத; கதமா் ்ாிதி கலத்
ிில் கஓகறிரலத் ிங்ிஸிஓி் டுாிிகி்
கனதப்னகிலாதன 

கதமா் ்ாிதிமத்ிில்ிஓ் வ்கஓகறிளத் ங 
ிு் ாதகஓி்மல்ிகிாுத்ி ல ிாிி கசய்ி ஸஓர்
ு வ் ி ய ிஸிாி்  தி் ிஜிஙிு் டிிாிளயுக்ன்
ரி் பலாாய்நாள ல்ாமய ி ஓமயாி் ாத ிால்ுங 
ி்கா் ஙிு்எிாஓியிி்கா்மகா்்னக்ர்ிஓ் வ 
 ாிஙிஓகஙத் ிய வய் ்ிாகச ிஸிாி் டிிாிளயு 
க்ன 

மலல் ிேகலலாமல்  னதிவசே வ் வகித் ிிிகக 
ிறதய்்ி ் ாி ஓி்ல்  கய கல்டஸிிஸச்கனாித்
ிிிககிறத்  தி் ிஜிஙிஓக் ுஙிு் ி ாலலலாதன்
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பல னத் ாமய ி ஓம ி் கல் டகிமஓர் மலமி்
ி ல ாகசிஓக்டகி வ்டஸிிஸச் தி்ிஜிஙிு்டி
ிாிளயுக்; ிஓ : 

 ம்கிாயத

 ியத

 ி் த 

 ி ளித 

 சஸரறகிற

 ிாதறம்ாிாலஓம் கிறிு 

  யி ்ால்மஸ்த் யலரகிரால 

 பரி்மலா்்ி ்ால 

 ம்்் ாிற 

  ஞ ஓ் 

 டதஓி 

 பரி்ானதவ்கல்ய்ினஓமயாி் னாிவ 

 டவறத்்ி ாமல் னாிவ

ேக்ாபமககச் பை 
 தி் ிஜிஙிஓக்ஏிரயாிிஸிா்்மய ி ஓி் ி ய 
 ிஸச் மிலி ய் ் ிாிம் ்ஙிஓக்  ாோிிாசதன்
ிதி் ிஜிஙிளகச் ி ாிஓ்யா்் மக்ய்   கயங 
ிஓக் ்காிய ி்் ணயதன்ுஙிு  தி்ிஜிஙிஓக்
ஏிரயாிஓிக் ி னக்ர் லி்ான ன்ல் ் ிதவ்
 தி்ிஜிஙிஓக்ுஙிு்ி ாலலலாதன 

்ி ிலல்டுாிிாஓி்்மஸிிாுள்ரவ

்ி ல்நத்மல்ஓ  கனக்ர்ிலஓி்நாத்ிேதவ்
க  ாே கனக்்ராதன் ்ி ல் ிலிாி் ் னக்
ராி; ிலபல் டஓல கனக்ர ல் ்ி னல் டஓல 
கனக்ராலய் ்ி னத் ி னல் டஓல கனக்ராின்
(1்யா ால்4:16)ன 
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( ்ய ்ி ால்ாி:)்்ி லய்ிதமஓ்ய்்்ு்ிரா்்
சமாுஓ்் க  ாேக்ர ல் ட ்்ா் ி ல் ிிள 
யா்ிாிாமல் ட கய் ஓ்் ிஓ்ஙதி கசய் ி  
ஓு ் ிதினரய்  வ க ாய்  லி கல் ிலலனித 
ிாின்ன்யா ால்3:16)ன 

நத் ிதிுத்ியத்ிலல:்ிவ்்ி னல் னக்ரவ 

்ி ல் நமகசா் ியமுக் மகஓயக் ிிா்ாமலய்
ிலமத்ிலலத்ிிரதி்ல கஙமுக்மகஓய்ய்
ிிாய கனக்ராின்ன2த்மா ்ிங்1:7) 

ிதிாி ய் கனதிறத் ியாிய்ரிஸச் ுஙிு் ி  
ஓம ி் கல மகஓயா்ிிராமலய்ிாிா்பிா் ய்
டல்்னாப்ாிண ்ர்ல கு் கிாு கல்மக 
ஓயா் ிிஸறிிுன் நாத் ்ி னஓ்ய் புஓகிகா 
்னக்்ராிமல்் மகயா் ிிா்ம் நதமஓ்ய்
மகங்்்ன்்்  ாளேிிாயக்ராின் நாத் புஓக 
ிகா்ால்  ிதிுனமா்ம; ்ி னஓ்ய்  ிதிுனதய்
்ேபவறகச் ்ல்  ிதிுனமா்ம; ்ேபவற்்் 
ன்் நாத் ம்ஓமாியதி கச் ி ன்்்ன்ா்
ிாயிள்ால்ிாி யாசதன்ன்ுாமி்8:15-17)ன 

நாத்கயிஓல்யாய் ாய்ிஓயகிாிளயு்காத 

( ்ய ்ி ால்ாி:)்  கய ஓிஙத்ிேகிிுய்  க 
யத் ஙிஓக்கயிஓலயாகசத் டலராின் ன்யா ால்
8:32)ன 

ம்ி ்்ா்லய் ுஙிு் ம்ி ஙத் ி ஓம ி்  
கல் லி வகசளி்ாமலய் ்ேபவ் நமகச்  ண்ாக 
்்்  யாத்் டஓலஓம்்ல் டஓலிிாண னஙிுன்
னிலா கயி்5:1)ன 

நத்   ுஙிு் ்ி னகச் ி ாதிமா்ஓ ; ்யகசிலகச்
ிலல; நத்  ு ி கஸிா்் கஓலஓய ி ி் ஏஸி்் ்
ி ல ககள்ாின 

 ஙிு்  ுமா்வ்ுஙிு்்ி ்ா்ல்ிிஸ்த் ங 
ிரல் ிங்ஙத்  னக்ர் ிி  ி் மக்னஓ்ய்



ாமைா்அபம்ிறரணபடகயராதமஅம 

115 
 

மலயமா்னக்ரிில்தய் ுஙிு் ஙிளஓ்ய ி 
ிகலலி ல்த் ிேளிிகா? ்ுய வகசக ிிாு 
காிள ிி்க; மஓியால் ்ி னகச்  ஓ்யஓ  
ிகா்ய்  ஙிு்   ு க்ாலத்  ஙிு் மக்்ா 
லத் ்ி ஓ்் ம்ஓமாிய வஙிுன் ன1ிிாிதகயி்
6:19-20)ன 

மளயகசள ்ல்  ு ி க்ால் னனன் ிஜ் ிாிிுன்
னி ராிய ில்12:11)ன 

்ி னகசமல்மணிளத்ிிணிளத் மத; ்ன் ்  
ி ி்மஸர் ் ி ஓுக்் யிதி ி்ிலலன 

டிி்ல்த் ்்ுகிி்ல்ாலஓலய் ி ஓமியல 
்த்  யாத்ி்ல்ாலஓலய் மிகல்த் ிிண 
ிகல்ாலஓல; ுஙிிகலலானத் ்ேபவ்  ்ய  
றகசு்்லரா்னக்றிிுன்னிலா கயி்3:28)ன 

டதஓி்யா் ிாதற் ம்ாிாலஓம்யா் நதமஓ்ய் ிஓ் 
யாகஙிு் ிலல; ்ேபவகல் ி ஸேஙத் ்ேபவகல்
ிலபல்ஐக்யமதய்ேலஓ ங்ம்நத்ிஓ்யாகதன 

்ேபவறகசு்டாிிாிவத்டஙிஓக்ி ஸேேரகிா 
ிணரய்டலலா் ்ஙிர்லஙத்டஙிஓககிிாணய்
ி ஓு்ிே்ர்ிேகல் ா ஓ்ஓய்ி ராிய  
வ்ர் ்ி னகச் ப்ிா குதன்  ுளேகிாிய்ர ி 
ிளகசு்கஙதய் ிிளயா்ிா்ர ிிளகசு்கஙதய 
நாஙிு் ்ி னகசக் ்ேபவகல் நஸிதிமா்னக 
்்ராதன்ன2ிிாிதகயி்2:14–15)ன 

்னஓமாிாள ல் ி ிிு் ்ிே் ிிகா்னகசத 
ி கசதய் டலஓ்் ுி்ினாப்ஓிஙதய் ுி் டலனல்
ிலிா்னக்ரவ்ிால் ி ிிரலத் ிலிா்னக 
்ரஓிஙத்  லித் ிேஙதி கசதய் நால் ி ிிர 
லத் ுி் டலனலத்  னகசதி ் ் ண கிிாுள 
்்ரலன்ன்யா ால்17:23)ன 
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( ்ய ்ி ால்ாி:)்்ன ல்டல்பல்்் ு்கனத 
ப்ாலய் ி ல் ிலஓ் ் ிால் ி ் வய் ில் ேல 
ஓ ஓய் ினக்மத் டய வகிிாணயய் டலஓ்ா்
பலிஸரகி் லன்லகிா்9:23)ன 

  கய ஓி் ி ராிய வ்ர் ிி  ி் மக்ல்  ல 
லஓம்நமகசணய 

( ்ய ்ி ால்ாி:)் நால் ஙிளகச் ணஓமஓய்்
ி ாலல்்ரல; நால்்ிா்ரவ் ஙிளகசா்பு்யா 
ஜ்மா்னகசத; நால்்ிாிாகனதிாலய்்ிஸரு ாகல்
 ஙிர் கல் ுாி; நால்்ிா் ்்யா்ல்ி ஓு்
 ஙிர் கஸச் ினால் லன் ி ி்  தவய் ிா   
ஓிகசே வதய் ுகஓயகசே வதய் டயாய திாஓிக 
சே வதய்  லி ஓிக் ிண  வ்  கி வ ாின்
ன்யா ால்16:7-8)ன 

( ்ய ்ி ால்ாி:)்   கய்மகயா்ய்ி ி் னத 
்ிாவய்  ில்   கய கஸசுளத்  ஙிஓக் ந் வ 
 ாின்ன்யா ால்16:13)ன 

ி மா் ஓி்்மஸிிாுக்்ேபவகல்நமகச்ிகிாுத்
 ுகவ 

ி ி்ிமகசமல்ஓ  கனதி் த்ிாஷ கலிிானளயய 
ி மா் ஓி் டணகாமலய் ேலஓ ஓய்்  ் வய்
்ி னஓ்ய் ேஙிா ் கல்  லவிாி  கல் கஸ 
ேனக்ராின்னடபிுயி்12:2)ன 

மககசிய்கஷயஙிுசே வ்நாமத்நத்புஓகிளத்
ிேதவிிாுக்நமகச் ிஓமஙத்ிிா்ாலத் னக்ரவ 

 ல்ிணிு்ிண்்ிாியஙிஓக்ு்மர ாிி கசதய்
 ல் ் னுக் நாிகலலாத் ிஓ ிு்  ல்  னி 
ய ஓி் களய் ுஙிாிி கசத் ு் ட் ிகஓியா்னதவய 
 ல்ம வமாஓ ்் ஜாக்ுஓியாயக் ிா வகிிாு; 
ிஓ ிஓக்  ல் புஓகிளகசத்  ல் புஓக 
ிரல்புஓகிளகசத்ிேககிகி் ாயன் ன ிாி 
மத்4:10)ன 
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ில்ிாயத் ஓிிய ்ிாயத்   கய ஓிா் ்ி  ிஸச்
்ேபவகல்நமகச்ிகிாுத் னக்ரவ 

முகமத்் னத நாகல்ிகிாு ககனகசத; ிகல்
பியாிய்ர ிிு் ிகல் ினஓயா் லோிாிிுன்
ுகிமாசிு்18:21ன 

ி ிிு் ியம் ிலிஓக் ்ி  ி் ி ன வய் …்
 தமஓ்ய்மசயகிாுி் தமஓ்ய்  ் ஓி்மி 
ஓிிய ்ிாயத்ி ாலலதி ்ி ிிளகச்ிலக்ு 
ிஞ ி யினளதன்னிா்ிாபிலி 4:29ய30)ன 

ிலல்ிடயாய கல்  த்ிாஷாி்ாமலய்   கய கல்
 த்ிாஷாியதன்ன1ிிாிதகயி்13:6)ன 

 ்ய  ா் ி் ்ி னஓ்ய் சமாுி்ல ்்ிேகஓி 
ிண ்ர ல் ட ்்ா் ி னல் ்ி ல் டஓல  
கனக்ராிய் ி னத் ்ி னல் டஓல கனக்ராலன்
(1்யா ால்4:15)ன 

ாசதி்ிலனக்ிவ ா்் ஙிு்ஓிிய ஓி்களய 
க்ாகனஙிுன்னடபிுயி்10:35)ன 

  கய்  ாி ஓி்ல் நாத் மிட் ய ்ிாய்  னகி 
ம ஙத 

்ி னஓ்ய் ாளே்ிகிமா்னக்ரவ; ்ி ல்ிமவ்
சமாுஓ்கசே வக் ிிாய ி்  ாளே்  வ் ன்
(1்யா ால்5:9)ன 

ிஙிு்  ாளே்ல்   ் க்ாலத் ி ஓ்் ிஜ்  
ிாிிுன்னி ராிய ில்12:11)ன 

நாத்ிாவிாாலத்ிலலவ்மஙிஙிளத்ிஸர ிிு்ில 
லி; நாத்மககசிய் கயாி்்ேபவகல்மஙித்ிிகிா 
ிளயு்காதன 

ிஓ்ேயாிய்ிி ிிலத்ி னஓ்ய்  வ  கல் ல 
லஓம்லத் ிலாியஙிுன் ுஙிு் ப ாேல் ிதகுங 
ி்காய் டகி வடஸி ் குாரஙுக ிிகாசதி ய்
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்ி னஓ்ய்  ி ாஙி ிகி ஓிஙத் ிி வகிிாு 
ளஙிுன்னட்ிேயி்6:10–11)ன 

நாஙிு் மாத  கல் ந்க்ர ிிகா்னதவதய் மாத   
கலி ் ்ிாிி ய்ர ிிகலலன் ் டஙிளஓ்ய் ்ிாுா 
ஙிஙிு் மாத  வக்ிஸரஓ ிகா்ுாமலய் ிுண 
ிஓக் டிஎலமாகச்ரிஸச் ்ி ிலமுகஓ ிகா 
்னக்ரவன் ிஓ ிகால் நாஙிு் ிிகிஙிஓகஙதய்
்ி ஓ்்ிே்ர்ிேறகச்க்ுாிமாய் டிதல்ர்
டலலா்்மள ஓமஓயஙத்டிஎலமாக்ய்டதி்டணக  
ஓிஙத்்ேபவறகசக்்தாி ய்்ேஓராிய வ்ர 
 ிிகா்னக்்ராதன்ன2ிிாிதகயி்10:3-5)ன 

்ேபவகல்நாம க்ால் ி கு த்ினிகாிஓி் த 
்ிாஷமாி்டண ்்ராத 

ுஙிு் ிலகிமா்் ் ாிஓ்ிரல் ிிாியத்ிாவய 
 ஙிு்க  ா  கல்ி ளஓ யா்வ்ிிா்ஓமஓய்
 ண்ாகசிமல்் ிேஙஙிுன் னயாக்ிால் 1:2ய3; 
்ாப்றத:்பகாபயி்1:29)ன 

ேலஓ ்  ா ிானல் லலஓமஓய்ிச வய் ்ேபவகல்
கயிஓலிாக்நதஓம்ிஓயக்ரவ 

( ்ய ் ி ால்ாி:)்  ாிிாி்ி்  தி்  லி கல்
ிகிக் லரதிாி ் ிுகாிய ாலன் நால்  ா் 
கனதவ்  யி ிாிள னகசத்ிாவய் டலலாஓுஙத்
டலன் கல்  ி வகிிாுள் லன் ன்யா ால்
12:31–32)ன 

ேலஓ ்ாமைா ்ாிதி ஓி்ு வி யவய்ிில் ில் ல 
லஓமஓயஙத்ிசக்ரவ 

 ஙிு்ிா ஙிர்ா்லஙதய் ஙிு்மாத ்கன ி 
் ி்ாலலாஓம்்ா்லஙத் மி ி ிிகா்னதி்
 ஙிஓகஙத் ி ்ுா்்ன்்  ்ிாப வய் ிக்ு 
மஙிிகலலா ஸஓரஙத் ஙிளகச்மலன வ; நமகச 
டகிஓ்யாிறத் ிள்ஓகிகால் நமகச் க்ுாிமா 
ிறத்  னதி் ஓிியி ஓிக் சஓல வய் ிஓி் நய 
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ககுாிி கச் டய வய் ேலஓ ்ல்மல் மர
ய  வ; வஓு ி்ஙிஓகஙத் ிகிாுஙிஓகஙத்
 ிதவிிாணயய் ி ரயுஙிமா்் ்ிாலமாக்ய்
ிஓ ிரல்மல் ேலஓ ்்ல் ி ஸேேரதிாின்
னிிா்லாி யி்2:13–15)ன 

ுஙிு் ஏிரயக்ர் ிஜிஙிளத் ிேகஓிிளத் லலஓம 
யா்ஓ ய் ியலாகிஓ ன் ஙிஓக் மிகயிஓலகசு்
 சந் ி் கனதல்ர் ்ி ்்ாய் ் ிதவ் ் வஓயஙங 
ிுன்்ி ல் ஙிஓக்ஏஸ்கிிாண்ாிய்தய னல் ில்
ிணரிரலானதவ் ஙிஓக்கயக ிாி்டல்ர் ண 
ஓமஓய் ஏஸ்கிிாுக் ம்கல் திமானஙஙிுன் பலா
ாயி் ிலலாி ிிுமவ் கதமா் ்ாிதித்  ம வ்ர்
ிிாயஓய்டகிகிறத்டுாிிகிறத்திமானஙஙிுன 

ெஜப பக்க் ரிபபக் 

டாஅ ெற்ரமு டஙரதம

 ண்திம ்கஅ்த,ம நாணம டாஅவுயிஆ,ம ூம்ைம ப்்ம
புதுுயண்ிணம ணட்கம ெற்ரம ுயித்ிண்ம நாணம
ைதிாடமு,மதெரஆ்அம ணன்ளுமஇர்யரவ,மயகளஅவம
 ணட்கம கயிறுராதத்ிண்ம  ப்டாகாஅஆம நாணம ையிம
அவர்ிம  ுசி்ா டிகா்ுா,ம ையிஅவர்மம கா ாம
ைதபடாண்ை்ும முஆம  ி்க்ும கயட்்ா டிம
கா்ுாம குஅுயிஆம ண்தம ைண ்கட்ம்ம ணம ரிம
்கறராரம ண்தமைண தம்ம ப்டாகாஅஆ,முா்ருாஅஆம
நாணம ஆுுர்ுாரமம ுயிஆ,ம  ளறத டிகாமம ண்தம
ைண தம்ம  ்த்்கதமம இ்ுசபணம நாை்ாதாமம
்ிறரணறத்ிண்ம

 ஙரதமயகளஅராதும இ்ுசம தெரஆபணம ்கஅதாதும
ுகா்அ,ம தெரஆபணம சி்அ மம வம ுடயிறுரா்்கம
டாஅைண ப்ம  னமம எாறராரம நணெ்ம சி்அுாமம நாஙம
ரதம ூமயள்மம ஒடஅ்ரா்ம ஒடஅடமம ஒப்ரஅாஅகயராரம
ூைற்மநணெமுயி்ஆத்ிாம்மநாணமூம்்ளுமுத்ிம
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ாைரண்ைரத்ம ணிம,ம்கஅம ராஜு்ாணமசகிகரஅா்ம ணம
ிமமஇணிம ெற்ர ்த்ிண்ம

 ெற்ரர்மமட்்ுமநமுற்ரர்ிமப்ுளாம்கிமம

ுகா்அ,மநாணமஇ மடுபடளைா்்ளண,மஇப்டாஆமநாணமூமம
 ணுணம ுத்ிம  ணிம  வம ுயாமஅ்கம நாணம கயிறம
ுராதத்ிண்ம ்ஹமைஆம ரயு்கம இருா்ாணம ்ராாறம
்ரர்ிம நாணம ்ிறரண்ஆ,ம கத்த்ிண்ம “்வய ணம
 முாி”ம ்ைுாதம யருபகம வபடணப்ர்ிதமம்ிறம
ரணபடகாரம ெபறத்ிண;மஇ ்ைமம ஙரதமரவ்கராதும
இ்ுசம தெரஆ்அம ை்்்ைம அணங்்அணம  ணிம
 ெபறத்ிண்ம

ாமைாம ஒபடிக்ாய்மம  கணம ுராத்ரர்ற்மம ் பம
டடிககணைுமம  ஙரதம ்ண்தாவம ுயிகம டாஅஙர்ம
ிடிஆம ைதிாடம்த்ிண;ம  அவர்்ளும டாஅஙர்றம
ராரமூமயளமமைண ப்ம்ர்த்ிண்ம

இருா்ம யைர்ாய்மம  கணம ுராத்ரர்ற்மம  வபம
டணபடகாரம நா்தாம  ஙரதம ைகா்குவர்ிாம ுயிகம
 ்த்ஆமஒபடிகஙர்ிதமம்ிறரண்ஆ,மரடிஆுராதம
த்ிண்ம

நாணம ாமைா்அதமம கணமஒஒுஅாடம  டிக்தர்ிதமம
்யெிைாரபம ்ிறரணறத்ிண்ம ஜருாம ர்ளணும யளஙம
தணடடம ர்்ாணம  ்ளுாிைாரம  டறரபட்ள்கதம,ம
 ஆமயமடிகபட்ளம ்த்்கதமம்ிறரணறத்ிண்ம ிம
கும யளங்ம ச்டறரா்டதம சரு்யகம யாட்்கதமம ைரண்ம
்கதமம்ெபடாரபம்ிறரணறத்ிண்ம

ாமைாம ஒபடிகமம தெரஆபணம சி்அ மம  ்ிுபம
ட்ளுகதம ெபறத்ிண்மாமைாமஒடமுடாஆஅாதமரா்சபம
ுடாடிாரமைாெப்ளஆ;ம கய்ம ண்ைமம ிகமூா்ைதமம
இம்ு்ம ாமைாம ஒபடிக்ாணம யண்ரம ுராதர்ிரதம
ுஅ்ுரஙரைாதப்ளத,ம ுடுவதைாறரபட்ளத,ம ்காயம
ரடறரபட்ளத,மதெரஆபணமசி்அுாமம அைாறரபட்ம
ளதம ணிம ெபறத்ிண்ம
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இருா்ாய ம்நணெரளணட்டடபடகாருமுயாமிதிமுடாிபம
்டாக்தர்ிபம்ிறரணறத்ிண்ம

ுடாிுாதம ்யிாணவார்ிபம ்ிறரணறத்ிண்ம அவயம
ர்்கதமமுடாிர்ிதமம்ிறரணறத்ிண்மம

தெரஆாற்திாதம  ணமபசஅாய்்கம ுஅ்்ும ்டயறம
களாுகதம ுயாமதிம  ்த்ஆம ூளணடடற்ரர்ிதமம
்ிறரணறத்ிணம

ாமைாம முஆமஇருா ம்்ெ்ஆபம்டயறகளாுகதுமுயாமம
திம ்த்ஆமூளணடடற்ரர்ிதமம்ிறரணறத்ிண்மம

நாணம்டச்அண,ம ்ைாுாரமஇடறரைா்்ளண்ம

“ய்ாுமம  ண்தம ப்க்ுுாற்ம”ம  ணட்கம  ெபறம
த்ிணம ா்ுாஅாணம 8:3்்;ம தெரஆம இ்ுசபமம ப்க்ும
ுடயிஅதாரமஅா்்மதவைா றத்ிண்ம

இருா்ாணமுடுராமம தற்ம,ம  ணம்்மட்ாய்மம ாம
ராரபம ்டயபட்்திம யரும யாடஙர்ிதமம ர்ஆுயிஆ,ம
்ிறரணறத்ிண்ம

 ணமைகா்குவர்ற்ம ாராருமுயாமுபட்ளமயருமயாடஙம
ர்ிதமம ர்ஆுயிஆ,ம ்ிறரணறத்ிண்ம ்ெபடாரம ைரணம
யாட்்கம ்ெ்ஆ,ம ்ிறரணறத்ிண்ம ைரண்ை,ம ூதற்ம
 ண்ைமம ாராரயம்ுகம

இிகுமயாடஙர்ற ம் ண்ைமம ிகம ாரார்யம்ும ணிம
 ெபறத்ிணம் தெரஆபணமயிவஅாகஙர்ிம  ணமயபறம
்ாுமசகிகரைாரமூா்ை்ராடத்ிண்ம

டு்்கபம்ிறரணறத்ிண்மதெரஆமஇ்ுசபமம்காும
ைாரமஇடறர்மதவைா ்ஆத்ிண்ம

ச ுச்ாிணமுயிக்ுதமமர்்பட்்ஆஅ்கதமம்ிறம
ரணறத்ிண்ம

 ்ஆ்ி்ுதமமஅண்்ி்ுதமம்ிறரணறத்ிண்ம

டு்்கபம ்ிறரணறத்ிண்ம ்ிறரணறரபட்்அா்ைாம
 ணதிம டு்்கபம ்ிறரணறத்ிண்ம  ணம ுயா்்கதமம
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ூ்ள்ைர்ிதமமஇ்ிஆப்்அ்தாம ணதிமடு்்கபம
்ிறரணறத்ிண்ம அி்ைம டு்்கபம ்ிறரணறத்ிண்ம
 ட்ைபட்்கபட்்அ்தாம ணதிமடு்்கபம்ிறரணறம
த்ிண்ம டுா்ராரபம டு்்கபம ்ிறரணறத்ிண்ம க ம
்ைபட்்கபட்்அ்தாம  ணதிம டு்்கபம ்ிறரணறம
த்ிண்ம  ணம ்்மட்்கம இ்ிஆப்்அ்தாம  ணதிம
டு்்கபம ்ிறரணறத்ிண்ம ுராமுபட்கம,ம யாாம
்ெ்கமடு்்கபம்ிறரணறத்ிண்ம

இருா்்ெ்கமடு்்கபம்ிறரணறத்ிண்மஇருாயுவம
ரத்ெ்கமடு்்கபம்ிறரணறத்ிண்ம

ுடாஆம நளஅடற்ரர்மம  முஆம  ரசுமம நளஅடற்ரம
ர்மமஎ்ட்்அ்தாம ணதிமடு்்கபம் ிறரணறத்ிணம்ம

இ்ுசமதெரஆ்அமயரு்ாய்மமயகளஅவம ணிம ெறம
்ர ்த்ிண்ம

இ்ுச்அம ணமஅா ற்ர ணமஒஒுஅாடமட்ாற்மமயகளம
அவம ணிம அடற்ம டடணத்ிண்மஇ்ுசமதெரஆ்அம
 ணம ்்மட்ாய்ம யகளஅவ்ம இ்ுசம தெரஆ்அம  ணம
நரர்ாய்மயகளஅவ்மஇ்ுசமதெரஆ்அம ணம்கய்ாய்ம
யகளஅவ்மஇ்ுசமதெரஆ்அமஇிக்ம்கய்ாிதிமயரும
ைறர்ற்மமயகளஅவ்மஇ்ுசமதெரஆ்அம ணமயகளம
அவம ணிம ண்தம வபடணறத்ிண்ம

 ிாறரபட்அ்கபம ்ிறரணறத்ிண்ம தெரஆம  ண்தம
கயிறுராக்திாவம  ணிம ெபறத்ிண்ம அ்ரம ை்ம
்்ைம்யபறத்ிண்ம

 அைாத்்கபம்ிறரணறத்ிணம்சி்அைுமமயருமடாஅஙம
ர்ிடிஆமமச்ாராறரபட்டடறத்ிணம ணிம ெபறதம
்ிணம் அைாத்ாய ம்  ண்ைமம ிகமூா்ைர்மமஇம்ு;ம
நாணமதெரஆ்அா்மைத்ை மம ரயா்்அண்ம

யகளஅ்ர,ம இருாயுவரதம ்ைுாதம யரும ுஅிப்ம
ர்றராராமம ண்ததமம ணமைகா்குவர்ிதமமைண ம
தம்மஇருாயுவர்ற்ம ாராராமமையரஅவர்ற்ம ாராம
ராமம இடறதிம ுஅிப்டம  ராராறத்ிண்ம இருாயுவம
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ர்ிதமமஇிகபமதய ண்ைமமூதிம முாமை கவர்ிம
தமம்நசபடகாரம ெபறத்ிண்மம

ாடுய்ட ணம டாஅஙரதம ையிமம ாடுய்டம க்ுஅவம
ர்ற்ம கஅிாதமஅ்ர மம ் படடிகம டாஅஙரதமயதும
அயெிடிஆமைதிாடம்த்ிண்ம

ஒஆறத்அறரபட்திம ்ு்ுபம்ிறரணறத்ிண்மநாணம
ைண றரபட்்ளண,மதெரஆாற்தம்கஅணம ண்தமகயிறம
ுராகளாவம  ணிம  ெற்ர ்த்ிண்ம நாணம ்கஅ்தா்ம
ஒப்ரஅாறரபட்்த்ிண்ம்கஅன்ளுமசஙராயத்ாய்ம
்ணமஅாத்ாிமம முஆமதய ிமம  ிகமஅமு்ைதமம
 தற்ம ாராரம ிகறம்யிுயா்்ளதமம்அறர்டுாஆ்ம

நமமுகாஅாதும்கஅனற்ம,ம ணமஒ்ரமஇர்யரராதமதெரஆம
ாற்ம,ம ணற்மகஅ்த்மகரமஅமுஅராதமடாச்கமயபறம
்மம ணமஆா்ுதமமர்கா்ார்்கதமம ெபறத்ிண்ம

இ்ுசம தெரஆ்அமயகளஅுரணடகய ம் ூ டதிம யா்சம
ுாரம அா்ம  ண்தம  வபடணறத்ிண்ம  அட்ளும சிம
்அ்ுறம ்ெ்ஆம ுஅ்ரபட்ளண்ம  அட்ளும ூ வ்ம
ுக்க்ுறம்ெ்ஆமுஅ்ரபட்ளண்ம

யுரராம,ம எயாற்,ம ுாற்ரா்ம யத்ுாட்ளும ்கஅதாம
துமகஅனதிம்கஅன்ளுமுத்ிமநாணம ணிம ெற்ரம
 ்த்ிண்ம

்கஅனற்மம  அட்ளும ்ைசுாாற்்ைம ுஅயெம  தம
 ெற்ர ்த்ிண்ம ுகாஅாதும ்கஅனற்ம ைத்ைுாரம
இ்ுசம தெரஆ்அம யகளஅவம  ணிம நாாரதம ுாாமம
 ெற்ரடகபம,ம்்ஙராமரதமுாாமம்ளங்மம ணிம
 ெற்ர ்த்ிண்ம

ாமயம  ட்ை்கதம ்்ி மம டஙராயிதிம இருாயுவம
ர்ிமைண படகாரம ெபறத்ிண்ம

ுகாஅாதும ்கஅ்த,ம ாமைாபிடிஆம,ம ாமயம  ட்ை்ம
கதமைத ்ு ிடிஆம,மாமைாமஒபடிக்ஆளணமயமடிகபம
ட்ளம  அடறாுாதம ஒஒுஅாடம  ுார்ிடிஆமம குாம
ுயிஆம ண்தமப்பதம்ம
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 வம ண்தமடாச்கமயபுாமம ரபடாம,மஇ்ுசமதெரஆம
பன்ளும ராஜு்ாணம யரும யிவஅாகஙர்ிதமம  ணம
்ைமம ுடாமுாமம இப்டாஆம ்ர்த்ிண்ம ூமம அாவ்்கம
 ணம ய்ாு்்கம ுக்அாரம பிஙதறுராதிாம,ம  ணம
அா ற்ர ணமஒஒுஅாடமட்ா ிமம ்கபமடுணட்்ம
காமம தற்மதட்டமகாடம்ம வமஅாறர்்கடட்ுமநமுறம
்ரதமம கஅனமம  ்ிிகம அாவ்்கர்ிம  தற்ம  ட்ம
ுடம;ம  அய்ிம  ாரார்்கா்மம இ்ுசபணம நாை்ாமம
அமு்ை்ுா்மம ையிஅவர்ளமம ்டசமடடம  ணம ூக்ம
ர்ிம யிவஅாதம்ம தெரஆாற்ம ூக்ைததிம யா்சம
ுாரமஇடபடகயராதம்காு்்க்ம காடம்ம இருாயுமைறம
ரத்ைமம ய்ைாதம  ண்டதமம  அவர்ிா்ம தெரஆம
பணம  ண்டபம டதவிஆுராதஅகயராதம யவஅ்்கதமம
 தற்்மகாடம்ம

 ணம யகளஅடமம இர்யரடைாதும இ்ுசம தெரஆபணம
நாை்ாதாமமஇஅய்ிம ெற்ர ் ,்ம் ர்த்ிணம்யுைணம்
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ிகிாுத்8 

யுா்ாிகற 
 ைரபூறப்்பா்ககழ

 தி்ிகிாு கல்ிஜிஙிு்நாலச்ிசகிகாி் ுக்ன்
ி ஸேல் ுக்கித: 

  ்ய ஓ ா்பலிஸ் ிஸச்ிிாிராிவய

 ஷஹாிா்மஸ்த்மஹதமவகல்மலமாகிய 

  ஞ ஓ் மஸ்த 

 ்மலாககிதன 

இேரசகள ்றிகறகியப்னக்்பா்
்தறபூற கெஜப்
சடுடரடம,மயவஅஅமுமுகாாைாதுமஒ்ரம்கஅ்தமநாணம
பசஅாசறத்ிண்ம

“ுகிஅஙரத”ம ணிம ்்றரபட்மமரளாதர்ிபம்ிறம
ரணறத்ிண்ம

்கஅனற்மமுிடற்மமப்ராகைாரமநாணமடாஅமமுயிக்கம
ஒ்ஆறுராதத்ிண்ம இகணைுமம நாணம ்கஅனற்றம ் பம
டடுாைம,ம அடற்மம அட்ளுமர்ள்ிர்ற்மமப்ராம
கைாரறமருரமமுயி்கண்ம
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 ணமடாஅஙர்ிடிஆம ணதாமம ண்த்மகப்பறரம்டம
ுாஆ்ம

தெரஆஅாதுமஇ்ுச்அமூ ்ரா்ம  ்படபட்ளம ்கஅம
்ைாரணம ணிமபசஅாசறத்ிண்ம தறராரம அவமசி்அம
 மம ைா்ஆ,ம  ணம டாஅ்ாயராதம  ுாு்தவப்டம  அவம
சைிகாவ்ம தறராரம அவமைரண்ாிடிஆமூ ்ரா்ம ்ிம
காவ்ம

நாணம ணன்ளுமடாஅஙர்ிடிஆமபு்த்ிண்ம

தெரஆம சி்அ மம ுஅணிுரா்்கம டாஅைண புணம
எ்அம அாளமம்ர்த்ிண்ம

டாஅைண புணமஎ்அமஇப்டா்கமுடயிறுராதத்ிண்ம

்கஅ்தம ணமுகாஅாரமகயிறுராதிாம,ம அடற்ரமுயாிகம
ைாஅ்கமபடமடாமமஇப்டா்கமுகாிஆுராதத்ிண்மம

 ்ாுமகஅணம னமமஎ்அமநா்த்ிண்ம

 ணம அா ற்ரம ூா்ைர்ிம தெரஆபளமம ஒபட்ள்ஆ,ம
இணிம்கமம அ்ரம ணமஅா ற்ர ணமயகளஅராரமய்சம
ுயிதமமூா்ைர்ிமஅ்ங்த்ிண்ம

 ்த்ஆம யண்ரம ுைிபடயிர்ிதமம ்ிறரணறதம
்ிண்ம ்ெபடாரம ஷஹாகா்அதமம  ண்ைமம  கய்திம
யருமூா்ைர்ிதமம்ிறரணறத்ிண்ம

யா்கா்ததமமயருமத்ைர்ிதமம்ிறரணறத்ிண்மதும
யபர்ிா்மம  முஆம தும ுராத்ரர்ிா்மம நாணம
ுயிஆுராகளம  அடறாுாதம யரும ூளணடடற்ரர்ிம
தமமூ்ள்ஆப்டா்த்ிண்ம

 ண்ைமம  அடறாற்ரஆஅாரம  ாராரமம ுயி்ஆதிஅவம
ர்ிா்முயிஆதிமயருபகம அடறாுாதமடிகஙர்ிபம
்ிறரணறத்ிண்ம

 ணமயாவடாரம ணம்ண்தாவரதமுயிக,ம ணமஅா ற்ர மம
ககாஅஆமஅ்ர மமகாறர்்கமகயட்்ாுமயருபகம அம
டறாுாதமூளணடடற்ரர்ிபம்ிறரணறத்ிண்ம
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்கஅ ளயடிஆமஇ்ுசமதெரஆபணைுைாரமஅராகமைத்ம
ாிணரதம முஆமயபற்ாும ாிணரதம ்த்்கதமம
்ிறரணறத்ிண்ம

அாற்்ரறரபட்ளமடாச்கமயபுாதஅாணமஎ்அறம்ர்ம
த்ிண்ம

ுகாஅாதும ்கஅ்த,ம நாணம ூைற்,ம ூைற்ம ை்்்ைம
ைத்ைம ுராக்அடமடடற்ம குாகவிஆம ண்தம ப்ம
ப்ஆ,மைாயெுட்ம்மம

நாணமூம்ைமைத்ைபட்்காம,முி்ரம ்நசறராமமகஆம
அாரமயப ணமர ்ும தற்தமகாடம்ம

இ்ுசமதெரஆமைுைாரம்கஅனறராரமநாணம ண்தபமடாம
ச்கபட்்ா,ம  அ்ரா்ம  ண்தபம ு்ணறத்ிணம ணம
ட்கம ண்தறமராகதிமை கவர்ற்ம்ணடாராம,மயரும
யண்ரம ாராரஙர்ற்ம்ணடாராமம ெபறத்ிண்ம

நாணமடர்ுார்ாணமுர் ம ணட்கம ெற்ர ்த்ிண்ம
்கஅ்தம ண்தபமடாஆராபடஅவ்மடாச்கமயப ணமூகம
புாமமஇ்ுசமதெரஆாற்ம ண்தறம் பட்்ா,ம அம
்ரபம ுணடயிாம,ம  ணம அா நாதம ்்அஆமம  அ்ரம ை்ம
்்ைமுணடயிாமமதவைா றத்ிண்ம

யுா்ாகம்ன்க ு்மறவயக
 யமாதியிரநறகவி்ித 
 பலாாயிிு் மஹதமவிால் ிலலா கல் தவ ி்
டல்்ஷஹாிாஓ ்ரவத்ிாவய் சிமல்ிலலா கல்
 ாி ஓி் டல்் ிங்ிிக்ராிிுன் ிிலஎலத் மஹத
மவகல் மலமாகிஓயா் பலிஸர் ண ய் ி்ஓமய்
மஹதமவஓ ா்பலிஸராி ிிளகச்்நி்கன ய்ி் 
 ் ிலிு்மஸ்த் ாிஙிுய்மஹதமவஓ ்நதபய்பல 
ிஸராி ிிளகச டகுாிா்்ிாி்் ண ய்ி்ஓம் ள 
ி்்மஹதமவிஸே்சிமல்ி ாலி ஸஓர்ி ிிு்ஏஸ 
்கிிாு்ராிிுன 
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மஹதமவகல் மலமாகி்ல்  ுக்ங்ய் ேல் டகி 
மஓர்ித ஙிு: 

  லமஓர்மஸ்த்்ிாிய 
 ிிாஓலய 
 பரஓு்ி ஓமாிய விலய 
 ிசகசா்ிசயாி ்ிண  ிலய 
 ி ்ாலய 
 ிிணிு்மல்ி ்ாலய 
 டிிிு்மல்ி ்ாலய 
 ி வமரலய 
 ி மா்த் மஸ்த் பரஓு் ி மா் கஸச்  ள 
ிய விலய 

 ி் ் ிலய 
  ஞ ஓ்ய் 
 பரனஓ்ய்ி ாலய்ி யஓியால்்ிாிஙிிாுிலய 
 ிலஓ்்டயாயாிய விலய 
 ்மலாககி் கிறிுய 
 ்ி னல்ிலஓமஓய ்கி வக்ிாளயிலய 
 மஸர ிிஓக்ி்க்யாக்கனதலில்மஸ்த 

 ிலா ிாுதன 

 பலாாயிிு்ஷஹாகா்அ ரவ ிலஎலத் சிமஓ் 
ஙத் ிங்ிிக்ராிிு; ்ேபவஓ ஙத் ் ிாிம ஓி 
ஙதிஸேய்ஸமல்ாகல் ்ிாிகஓிிஓகஙத்ிங்ிிக் 
ராிிுன்ி ஸேல் ுக்ஙசிஓ : 

 ேலஓ ்ல்்ேபவ்மி ிஓி்ம் ில; 

 ேலஓ ஓய்ி ் ில;� 

  ்ய ் ்ி னஓ்ய் சமாுல் டலிஓி் ம் ில்
ன ஓி்நதல்ர ிிஓக்் ப ில); 
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 டிிிளத்்ேபி ிிளத்ிஙிு்் ி ாக்யங 
ிஓக ் தளயாிய க்னாிிாி்் ி ாலலில; மஸ 
்த 

  ்ய ் கனதப தவ் ்ேபி மாிகி ஓி் ிசா 
ிாி;  லித்மி வத்மஹதமவகல்ஷிய வக 
சக்்தாி ய்்ி ய ாி்டல்்ி ாலலிலன 

்ன ி்  பலா ஓிகளய் ி ர்ய்த்ிாவய் ி ிிு்
சோிாி் மஹதமவகல் மலமாகிஓயா் லரகிர வய்
டுாிிகி் ணயத; ஷஹாிாகல்  ள கிாள்ாியத்  ில 
 ாிஙிஓகஙத் ிாி ்ய் ி யய் ணயதன் ிிா வய்
சிமல் ி்றளஓ்ய்  ாி ஓி் டல்ர் நதபகஓிஓயா்
லரகிராிிாசதன 

மஹதமவ்ரி் ஓர திி்டலிஓி்சோிாி்டுாிிகிா 
கள்ாலய்சிமனல் ாிஙிளத்ி் ் ிலிளதய்்ேப 
வகல்முக ஓிஙத்ிி ி வ  ஓிஙத மஹதமவ்ம்ா 
ிவத் மலமி்  ்கயஸர் டஓலஓய்  ண்ாகசத; ிி 
்ால்டரகல்ி் ் ிாி்றதய்்ிாககிாி்றத் ்ய  
ஓ ா்பலிஸ்்ர ி்நதபகஓி்யகிறத் ச சகசதன்் 

யுா்ாிககநயாபிறப்்பா்கெஜப ்க
் வற ் 
்ஹமைஆம ்டாா்ஆ,ம அா ிஆம ரா்டும ுடாிுாதம ் பம
டடக்ும ராராறத்ிண்ம

்ஹமைஆம்கஅ ளயடிஆமஅிகமஇ்ி்வகவம ணட்கபம
்ிறரண்ஆ,ம ஆமுடாிுுதம ராராறத்ிண்ம

்வயணமரளா்்ளுமஅாவ்்கம ணதிமகய்ிம  ராராறம
த்ிண்மஷஹாகா்அதம,ம ாமமைதபடாளைாரும ுயாமுபம
ட்திமஒஒுஅாண்ிதமம்ிறரண்ஆ,ம ராராறத்ிண்ம

 ம-்டா்ாஹாமுயாமஅ்கம ராராறத்ிண்மம

மகவரதம்கஅன்ளும்ராட்ாய்மயிாத டறதிாவரத,ம
தெரகஅவரதமஅமகபுபம ்டாதாவரதம  ணிம ஆம ுயாமம
அ்கம ராராறத்ிண்ம
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மகவரதமுஅிறரபட்அ்கம ராராறத்ிணம் அவரதம்அகாம
ரை்்க்ம த்்பட்்ாுகாரும ுயாமுபட்அ்கம  ராரம
ாறத்ிண்ம

்கஅணமமகவர்ிபம்ிறரண்ஆப்ளாவம ணிமுயாமுபம
ட்அ்கம  ராராறத்ிண;ம  ஆம ஒடம ுடாிுுதம  ெபறம
த்ிண்ம

்வய்தம ைதபடாளைாரம ாஆஅ்கம  ராராறத்ிண;ம  ணம
அா ற்ர்ைமம ஆம ாராரமமுயி்ஆஅ்கபம்ிறரணறம
த்ிண்ம

்ஹமைஆபணம ்ணைாாா்ும  டபட்ளுாரறம ுராகளம
யருபகமுடாி்ுகா்்ரர்ிதமம ராராறத்ிண்ம

்ஹமைஆமுராக்அிகம்கஅ்தபடயெதமயருமுடாிபம
்டாக்தர்ிதம,ம  முாிம ரளாதம  ணிம ்வய மம
ச்காறரபட்அ்கதமம ராராறத்ிண்ம

நாணம ுிிக்டாஆம இருா்ஆளணம ுயிஆுராகளம  வபம
டணப்டதம,ம  ணம ்ண்தாவரதம இருா்ஆளணம ுயிகம
 வபடணப்டதமம ராராறத்ிண்ம

நாணம்ெபடாரம்ஹமைஆபணம்ணைாாா்ுபம்ிறரண்ஆ,ம
 ராராறத்ிண்ம

அண்்ி,ம  ுசி்கம,ம ுஅி்கம,ம ்ராடஙுராதகம,ம அவம
ய்த,ம்ைுாாறரம,மடுா்ராரம,முடகர்ணமஆுுர்ுாம
ரம,ம ா்்்ம ையிமம ்ஹமைஆம ுயிகம யருஅ்ரம டாஅஙம
ர்ிதமம ராராறத்ிண்ம

 அைாத்்கபம்ிறரண்ஆ,ம ராராறத்ிணம்இ்ுசமதெரஆம
ாற்தம நாமம யறத்தற்திார்ம தவறரபட்அாம்ு;ம
தெரஆபணம இர்கமம யரும  அைாதஙர்ிடிஆமம  ணம
்துமச்ாராறதிஆம ணிம ெபறத்ிண்ம

இருா ம் வகடப்திம யரும டுஙர்ிதமம ்ிறரண்ஆ,ம
 ராராறத்ிண்ம இருா்ாணம  ய்கமம  தற்தம டு்்கம
அிரப்ளகயராரம ்கஅ ளமம ைண ப்டறம ்ர்த்ிண;ம
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யரு்ாிமம ்கஅனம,ம  ணன்ளும ரவ்கராதும இ்ுசம
தெரஆபணமுகாாைாதஅ்ர்ுமநமட்மதவைா றத்ிண்ம

்ஹமைஆ்அம முாிபணம வகஅராரம கணம ுணம
டயெதாணம ய்கமமநாணமுயிகமஒஒுஅாடம அடறாுாதம
தா்ுர்றராராமம்கஅ ளமமைண ப்ம்அக்த்ிண்ம

இ்ுசமாடமடமஅடம்டாஆமதய ிதிமயரும தஙர்ிம
தமம்ஹமைஆபணமஷாு்்கபமுணடயிமடடுமுயிஅாவம
 ணதிம ்கஅவஷணைாதம ெற்ரர்ிபம ்ிறரண்ஆ,ம
 ராராறத்ிண்மம

தெரஆ்அ,ம அ்ரமை்்்ைமுணடயி்மதவைா றத்ிண்மம

தெரஆம ்கஅன்ளும ்ைாரண,ம  ணன்ளும டாஅஙர்றம
ராரம அவம சி்அ மம ைா்காவ,ம  ணன்ளும இர்சபம
்றராரமைரண்ாிடிஆமூ வ்ுக்ிகாவம ணட்கம ெறம
்ர ்த்ிண்ம தெரஆபணம சி்அறராரம ்கஅ்தம
ர்கா்காறத்ிண;ம  ணம சி்அ்ும ்்ஆறுராக்,ம
 அ்ரபமுணடயி்மதவைா றத்ிண்ம

தெரஆ்அம யரு்ாய்மமயகளஅவம ணட்கம ெற்ரம
 ்த்ிண்ம  அவம அாதஙர்ண்ைிமம தய ண்ைிமம
 ரயா்சம ுயிதிாவ்ம அவம  ணம அா ற்ர ணம யகளம
அராரம இடறதிாவ்ம ூ ்ராடடறதிஅவ்ிதமம ைா்கஅவம
ர்ிதமம  ுாுிதவற்மடடம  அவம ைிடடதமம அடஅாவ்ம
நாணம தெரஆ்அபம டயெறுராக்,ம நாணம இர்சறரபட்ம
அகய்ம டர்ுார்ா்ுாம தய ்ுாம ்அுிாடம நாைமம
 டிபடளபம்ும ணிம ெற்ர ்த்ிண்ம

 ணன்ளும ுகாஅாதும ்கஅணம  தற்ம தெரஆபணம
இடகுைாதுமஒடம்ாுமஇடகு்்கறமுரா்றராம,ம நாணம
ுயிதி,ம ுயாமதிம ்த்ாிமம ண்தம அமநள்காமம
்அகடறுராத்த்ிண்ம

யருபகமுடாி்ுகா்்ரர்ிதமம்ிறரணறத்ிண;மகஅம
னதிம்கஅதாதுமுகா,ம்ைாரண,மடாச்கமயப ணமயும
ுைாரம ணமயறர்்கம வபடணறத்ிண்ம
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கஞசி்யிரநறகவி்ித 
 பலாாய் ஜிா கஸச் டகுாிா் ்ிேயிாி் ிிாயயாிக்
சஸரஞ ாள்ாிளயய் ேஓர்ல் ிஓ்கிாிள்் ்ிாிிி்
்மனகய் தி்்  கயத்சே வ்்ி ால்ாி: 

  கயத் ி ்மா்வய் கஓல்யராிிஸரவ் டலரா 
லதய்ிஓி ் ிிிதவிிாு ஓி ் ிகு் ் ்் ச 
்லஓலன் ிகிாிள ்கஓலஓய்்ி ல வ ிஸச்நாத 
மய ிமாி்  னகி் ணயதன் ிிஸச் மாரா்்  சய்
  கய கஸச் கஓ்ிிாயாிிாசதன்   கய ஓி் ்நோ 
ி ி்ிகல் ்கயாி்  னதஓிா் ்ிால்  னாிிஸ 
சதய்ி்ி மயத்  ிமத் ் ்ி ராிஓ்யா்் னிண 
கா ்ிால)்  னியமஓ்ய ுாி்  னாிிஸசத் ாி 
றத்ிகிமாிா்்ிாு்் ணயதன் னதல்ிாலர்ே  
ித் ல ா்வ; ிஓி் ஓககிம யாவன்ிவ்  க 
ய கஸச்ிிாஞ மத்ியமாஸராலே்ிிாிர கனக 
சத்னனன்ிணகா ்்ிாலர் னியத் ுிேய்கனாிங 
ி்கா்ினாிள ்்கள்ஙி்கா் லே்ிிர ாிக்ிாகா 
ியதன்   கய ஓி் ்நோி ி் ிணகா ்ிாலய்  ல 
ி கல் ிாகாியத் ிிாய சிஓகஙத் ிடயாய  
ஓிஙத்ிணய் கி ஓ்தவய்டரகல் ஓ்தவகய 
 ாின்  வ ா்் ிநா்ஙசத் ிலஓமஙுக்  னியத்
ிிலக் கல் ரி் ிஓ்யாகமலல; மாராிய் ிிலத்
மஸ்த் லலஓம்ல்ிஓ்யாகமாசதன்ி ி் ்க 
ாகி் ே ி வ்ல் ிாகாிய்ராி; ிலஓ்்்  ஸே 
லத்ிிாயிளதய்   கய கஸச்மாரா ்்டஓலஙத்ிாகா 
ியத்ிாவ் ியா்் ாி ஓிிஓகா்்ி ்கரலிிஸ 
ேனக்ராின் ி னஓ்ய்  னியத் ிஓமகயாி் ில 
லவ் ி யலி்ாமல்  னாிகலஓலன் ி ி்  னிய  
கல்ிடயாய கஸச்டகுா ்்் ிாுாள்த்டஓரதகனகசதன 

்ி ல்  கயமுக ி்டலிவ்நாத்ி ்ுாய் ரறிிாு 
 ிஸச்ி ாிஓ்யாி் னக்ரவன 

்ி ல் ரஓ ்கனதல்ர ி:் மனிிி்காய்ி ி்ிதஓம 
 ரகல்பஓகக்ராின 
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மபுிாத: 

 ்கசத் ்கசா் பல னத் ல்  திககசத் நால்
்ி ்ா்னகசதி ் ட்கசத்  ்கசதய்  ்கசா 
பல்ிஓலமஓர் ிஓலமஓரயாி் னத் ல்  திகக 
சத் நய் ய் டல்  ்லி கஓிஓய் ட கய்  ்ல 
ி கஓியாி் பிாபா்ிலன் ு் ிு்ிேயாய ் ிங் 
 ன்ர் ிா்ால் ்ி மி ஓிஙதய்  ்கசத்  ்க 
சா் பல னத்  ல்  திககசத் ட கய்  ிதிுமாிக்
ிிாய வய் நால் ி ிிளகச ் ்ி ்ா்னா்ிலன்
னமகயாிமத்17:7–8) 

ிாகவ: 

டல்ால் ிிிதவிிாுகாிள் ்்ா்்்  ்லி 
 கஓிிணரய்டல்ிா ்ா்ய்ிாகஓி்்நாக்:்டல 
ிரலஓரகசத்  ல்  திகஓய் டஓலாிய கய் ிஓல 
மஓர் ிஓலமஓரயாி்  ல் ேஙிா ் ஓி்பிாபா 
்ில்டல்்மஓக்ள்்ல்டலறின்ன ங்ித்89:3–
4) 

்ி ல்ித் ரறிரல்மாராி ி;  ணஓமஙுக ின் ி ி 
டா்ிாவத்ித் ாி ஓிிஓகக்ிாாிாஸ்்ர ி: 

ிிாய்ி ாலல்்ி ல்்ன்மனில்ிலல; ம்தமார்
ி ி் ்ன் மனல குனத் ிலல; ி ி் ி ாலகஙத்
ி யயாகனாிாுா? ி ி்   ன வத் டஓர் ஸரா 
கனாிாுா? (டணகாிமத்23:19) 

ிி ிஓு ்வகஙஙிு; ி ி்நலல ிய்ி ி்்னஓி்
டல்முகவன்ன ங்ித்136) 

(டிிிஓககசே வா்்ி த்ிாவ)்ிிிதவிிாுள 
ிஓலகசே வ் ி ிிு் பிாகிரனா ித் ிலல 
னுாிள் ிிகா்னக்ராிிுன் ்ி னஓ்ய் ்னஓி 
 ுஙிளதய்ி ிிஓக்ிஓய ி்ிஓயாலத்மாராி 
ஓ ி்கன்ன்ுாமி்11:28–29) 

ிிாயஙஓுயாி் ்ி ல் மகிாலமில் ட கய் ்  
ஓ்கசே வ் ாகச ி ிதிணரய் ிஓிகசே ி் நத 
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பகஓிஓயாிஸே் ்ி ிககக்ிவ ா்்   கய ஓி்
ிே்ர்ிேறத்க  ா மத்்ி ்ால்ிிிதவிிாு 
காிள் ிிளகச்  ண்ாசதி  ி யிாின (த வ்
1:3) 

ிதிாி ய்்ி னத் ாகச ி ிதிணகாிள்ஓ  
ிஓக்்  ிதிி வகிிாுள்ர ிிளகச ் ிமவ்
ம்லா ஓ்்ல்மாராி்ட் ய ஓிா்ிி ுகமாயக்
ிாணபகசதி ் ே ிமுக ுாயய் ரி் மஓக் 
்ா்ல்ிஓி்பகுாிய க்ாின்நமகச்மல்ஓ கிா 
ிள்் நதபகஓிஓயா் ிஸேகிிாுளதி ் ிஓ்க 
ிலமாய் ர  தி் நமகச்  ுணய் மாராி் க் ஷங 
ிர்ால் டஓரதி் ம்ிலண்ாசதி கச் டவ க 
் னத் ிிாயஙஓுயாி் ்ி ல் ிாி ்் ி யிாின்
ிதி்நதபகஓி்நமகச்டஓலஙத் ்கஙத்கஓுகசு 
காிா் ்ிா்ரவமா்் ம வம் நஙனுமா்னக்ரவன்
னடபிுயி்6:17–19) 

நாஙிு் ஙிளகச்்ி ால்் ாி ஓி்மத்ிலல்
டல  ் னகிகலஓல; ிிஸச் ணஓமஙுக்்ி ்் 
 ாளே் னனன் ்ி சமாு்ா்ய்  ்ய ்ேபவறத் மத்
டல்த் ிலல் டல்த்  ுாமலய் னனன்  ்ய ்ேபவ 
றகசு்மத் டல்தய்ி னகசு்மிமல் டல்த்
 னக்ர்ின்ன2ிிாிதகயி்1:18-20) 

ம்ால் சிமனலய் ிலலா கல் மளஓமிஸே் ிவ 
 ா்்ி ாலலாி்கலஓல: 

ிலலா ்ிால்நா ்யாஓு் சி ர்்ி ய்லராலய்
ிால் நா ்யானகச் ்நி சஓயஙத் ிாணபக்லரால; 
ி ல் ாஓி ி ்ாிறத் ்ா்மஓ்ய ்ாிறத்
 னக்லராலன்னச14:4) 

் ிாிம கல்ிமயயா ்்்ி ல்நாத்ி ஓுா்ிால் னகி 
கனதல்ராி: 

பலனத ிி ிி் ்மா் ஓய் ்நாக்:் ு்  பு் ல்
ல குில்  ஓி்ிஓ் ்ிாயத் ி ாலல் ண யவ்
டல்ி லரால:்  ஙிு்்ி னத்ிி ினமா்ய்நால 
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ிி  ிிய் மஓியால் ுஙிளத் ிி  ிுா்னஙிுன்
ன்லகயுாிமத்19:1–2) 

்ி னஓ்ய்ிி  ிிலஓமஓய்நாத்ிாளய்ர் சிரல்
்ல்் ணஓம்யாயய்   கய கல் ாத ிாசதன் ஏி்ல
ரால் ்ி ல் ணஓமயாி் ் னக்ராின் நத்  னியங 
ிரல் ிிாயிஓக் கஓிகி் ா ிால் மஓ ாிய்ராலன்
்ி னஓ்ய்  கயத்நதஓமா்ிாவிாக்ரவ:

 தமஓ்ய்்னஓி்டல்ிணிளகச்மலிாி் னக 
்ரவ;  தமஓ்ய்  கய க்ல்ந்தவிிாுள்்ரலன 
ன ங்ித்26:3) 

 மவ்ஓி்ல்டல்மகஓய்்ாலகக்்ரல;   கய 
ிு்ா்ய் ிி ிா் ய் ுி் டலஓ்் மளயகிிாண ின்
ன ங்ித்31:5) 

ிி ிா் ் ுி்  தமஓ்ய்  ுகிஙிஓக் ட்கசக்
்ஓ்யாமஸ்்ிாிாிணகா்ிஙத;  மவ்்னஓிஙத்
 மவ் ணஓமஙத்டாிிாிவத்டலஓ்க்ிாகிகி 
் வன்ன ங்ித்40:11) 

  கயத்நதஓம்்  கிிக்ரவ: 

 ்ிாய் நால் விகசக கல் ன ா்்ல; டல் ிாய்
டலஓ்ா்ிா  கல்ிிாிதிி ிாுன்் ்ிாய் ுக  
கல்  ணஓம்னகி் கனதல்றி; ிதிகிுக கல்
்ா் ஓி் ட்கச ் ிிியாிய வகின் ுி் டலஓ்்
ு் ாாப்ால்  கிிஙதய்ிாிிாிவ்நால் ிமா 
் ல; டலஓ்க் ிிகயனளதய் ிாிிாிவ் நால்
 ஓரதி் மஓய்லத் ி ணஓமயா் லன் ன ங்ித்
51:5-7) 

 ்ய ்  கயத்டஓரதி ி: 

ிதி் ாி ஓி்மாத மா்ய் ்னஓி்்ாலத்  கய
க்ாலத் டஓரதி ுாயய் நமகசு்க்  ா திணர 
்ாி; ி னஓ்ய்ம்ஓமஓயக்ிண்்ாத; ிவ்பிா
றகச் ்்ு் ்ிரா் னஓ்ய் ம்ஓமகச் ஏஸர் ம் 
ஓமயாி் ் னதிவன்ன்யா ால்1:14) 
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  கய கல்ந்கிறதய் ாயறத்ிஓயகிாிளயு்காத: 

  கய கலி ்ி ய்ர ்்ாய்ில்்ிஓயிு்்ி  
னகசுகாய்் ி யயாிய்ரிில்் ி ரயாசத 
ி கசய்்ர்ன் கல் ன்ராலன்ன்யா ால்3:21) 

நஸி யக்ல ிிஙிரலய் “நால் ஙிளகச்்ி ால்ர்    
கயத” டல்் ்ய ்78 மஓர்ி ாலல்ராின்  கய கல்
எலமாி்மளய்ம்நாத்்ி ன்த்ி லலம ஙத்டல்ராி: 

்ி ல்மகயா்னக்ராிய்ி ஓு ்ிிாிவிிாு 
ள்ர ிிு் மக்யாயத்  ணஓம்யாயத் ி  
ஓு ்ிிாிவிிாுக் ணயதன்ன்யா ால்4:24) 

ிிஸச்  ்ய :் நா்்் சஙத்   கயமத் ் னமா 
்னக்்ரல; டல்ா்லயலலாமல்்ன னத்பிாக 
ன் கல் ுால்டலராின்ன்யா ால்14:6) 

ிிாயி ாலலிலகசத்்ேபவஓ ா்பலிஸ் ிஸசத் த 
ிதி்ம் லஓல்டல்்ிறல்்ி ாலல்ராி: 

டஙிளகச ்ிிிதகனக்ரி ய்டயாயாபுமாகத்ுக 
மானகச்கககிாி்ாமலய்ிக்ுமகிாுனகசதய்ி்ங 
ிாி ிிளகசதய் ிகக்லலாி ிிளகசதய் ிாகிளக 
சதய் ி  ினகசதய் ரிிிள் ிிளகசதய் ிாயிிா 
ிலமாஓு்ி க்ர ிிளகசதய்ிிாஓலிாிினகசதய்
் ேகிுகனகசதய் மணலகி்ேகிாுனகசதய் மன 
ஷஓு ் கனய்ர ிிளகசதய் ிிாயயனகசதய் ிிாய 
யாஓக்  ய்ர ிிளகசதய் ட கயா்தி் ்ி ன 
ஓ்ய் ம்ஓமயா்்  க் ஷ கலி ் ட்கச் ்ால 
ககிாிள னக்ர் ம்ுாக்யமா்்  ி்ி  கஸச்
டகிஓ்யா்னக்ர் மஸிரதி்் ி யஓிகசத் க்ுா 
ிமாய்கககிாிள னக்ரவன்ன1த்மா ்ிங்1:9-11) 

ஒடமருாுயாரபமுருய்தம

 பலா கலி ் சோபள்் ேல் சதடஓலிரல் ிிாய 
ி ால வ ினமககிாிளயுகவன் சிமனல் ி்று்
மனிஓ்் ஞேக்ராின 
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ேல மயஙிரல் ிிாயி ால வ் ி்ஓமயாகிாிளயுகவ 
(TheமThirdமChoice – லய் ஞ ித்மஸ்த்ளறதிுா சே ி்
க ாி ஓிா்ிாிகிறதய்ிகித்56)ன 

ஷிய ் ள்த்ிங்ிிக்ர்ிிாயிரல் ுக்ங்யஓ : 
்ிாில் ிிாயி ாலலிலய் ிண லமாி் மஓ்கமாிிர 
்த்ிிாயி ாலலில்்ன ி்ிலஓ்ா்ிாவிாகி்ிிாய 
ி ாலலிலய் தமாஓ ்மிிகி் ிிாயி ாலலிலய் ப
லாாயிிு்ிாஙிு்மி கல் னாிிாி் கனத்ிாவ்
 ய-ிாவிாாலகிாிா்ிிாய்ி ாலலில்னகதுா)ன 

 பலா கல்்ன ி் ில்க  ா  ஓி் ம்கி்ினமகக
ிாிய்ரவ் னச16:106);்ம்ால்்ன்்ேபி ி்ிவ ா்்
 ாயம யாவ: 

மனஷி் மலிாி் டலஓ்் ிேகஓிிண ்ர ல்
ட ்்ாய் ி ஓ்் நானத் ிு்லாி ககனக்ர் டல்
பிாகல்மலிாி்ிேகஓிா்ிண ் லன்மனஷி்
மலிாி்டலஓ்்ம்ிகக்ர ல்ட ்்ாய்ி ஓ்்
நானத் ிு்லாி ககனக்ர் டல் பிாகல் மலிாி்
ம்ிகா்ிலன்னம ்ிங்10:28-33) 

 ுகஓி்  ுகிில்தய்  லலஓி்  லலிில்த்
ி ாலலஙிு்டல்் ்ய ்ி ால்ாின 

கஞசி்க் ய்கெஜப ்க் ரிபச் 
்கஅ்தம வம ய்ாு்ாணம ்கஅதாரம இடபடகயராரம நணெ;ம
இட்ணம ிகரார்ாமமூம்்ளுமுஅ்ுய்்கபமுரராம
சறருமுயிதசவ்மநாணம ிகரார்ாமமஅா்ாைம,மூம்்ளும
ுஅ்ுய்ாமமஅா்மஇணிமதவைா றத்ிண்ம

நாணம ்டசதம யரும ுடாிர்றராரம  ண்தம ைண ்கடம
்ம்ம ுடடமடாிமம நாணம ுயிராுைாத,ம  ்காதம அமம
ர்ி்ுமுகாிஆுராக்ளண;மயாுாதமஅம்ு்முகாிஆம
ுராதிபம்ு்ம நாணம ்டசதம யரும அடறாுாதமஅாவ்ம
்கர்றராரம  ணம அா்ுும ச்ாராதம்ம ய்ாு்்கறம
்ர்டாமம ர்கடதிம இடகு்்கதம,ம ையிஅவர்ற்ும
ய்ாு்்கம ெபறதிமூக்ர்ிதமம தற்்மகாடம்ம
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ய்ாு்ாமமயிக்ுறமராகடகய்ம,முடாிர்ிபம்ிறம
ரணபடகய்மம்காு்்க்மகாடம்ம

 ணம னாதமஅா பமமுடாிர்ிபமடுணட்்ஆஅ்கபம
்ிறரண்ஆ,ம ராராறத்ிண்ம

ுடாி்டசஅ்கம ுாுபட்்ஆஅகய்பமடுணட்திமகதுாம
ூ்டளம இருா்ாணம ்த்ஆம ்டாக்தர்ிதமம ்ிறம
ரணறத்ிண்ம யரும ுடாிரதம ையிமம அவய்தர்ம
ிடிஆமபுர்மதவைா றத்ிண்மய்ாு்ாமமஅா்்மதவைாம
 றத்ிண்ம

இ்ுசமதெரஆ்அமஅமதமம ய்ாு்மமகஅனைா டறதிாவம
 ணிம ெபறத்ிண்ம

 அட்ளுமய்ாு்ாணமடாஆராபுண் மஅா்்மதவைா றம
த்ிண்ம

 ணன்ளுமடாஆராப ம்ூமயமமஇடறதிஆ;மய்ாுமம ண்தம
ப்க்ுுாற்மம ணிம ெபறத்ிண்ம

டர்ுாரபமுகா்அ,மூமமய்ாு்ாணமுஅ்ுய்ாமமநளறரம
்அகடும அம்ுறம ரா்டுட்ம்ம ூமம ய்ாு்ாணடடம
்டய்அகடும அாவ்்கர்ிதம,ம நளறர்அகடும அம்ும
தமம ட்ுட்ம்ம

ேமதாதரப்கம்ன்குிிமகக( பிிரநறக
வி்ித 
 பலா கல் “யாி் ேரதி ி” டல்் ்மலாககிதசே வ்
ிகித் கங் ிாிய்ரவன்  பலாாயிிு்  பலாா 
யிிு்ிலலாி ிிஓகக்்ேரதி ிிிக்்சிமல்ி ால 
்ரவன 

மனிிிளகிாி் ்ிாஸ்ககிாிள்் ன மிாய கல) 
ேரதி்  மிாயமாி் ுஙிு் னக்றிிு; (ஏி்னல)்
ுஙிு்நலலஓி்்ி யய்ஏற்றிிு; தயஓி்களயத்
கலகச்றிிு;  லனத்ிலலா கல்மல் னக்மாி) 
நதபகஓி்ிிாு்றிிு; ் ி ஓிஙஓ்்யானத்ன ங 
ிஓகா்்ிால்ர)்நதபகஓி்ிிாண னாபலய் னிவ)்
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ி ிிளகச் நலஓமயாசத் - ி ிிரல் னேலி)் நத 
பகஓி் ிிாண்்ாுாஙத்  னக்லர்ி; டனனத்ி ி 
ிரல் ிலி் ன ஓர் ிள்ஓகஓய் ம்த)் ிாகிகா 
ி் ் னக்லர்ின்னச3:110)்்

பரமாிகிஙிஓக் மக் ண ய் மாிகிமாி்  பலாத்
ினிாிய்ரவ: 

ி ்்்ில்திஓு்்நுா்் சஓயக்ிிாணயதய்  
கய்மாிகி ஓிக்ிிாணயதய் ினாபயனர்ால;  ில 
மாிகிஙிஓகஙத்க்்ிஓி்்ம்லாஙி்்ி ய ிஸ
ிாி் ன ிஸச)்ிலலா ் ாளேயாி் னாி்ி்்ிாவ
மா்வன்னச48:28) 

்மலா ககி ஓி் ிகித் கங் வ்ர் மஹதமவகல்
ி்நி்ஹதபிளத் ுக்ன 

ி்ுபய்ிலா் ாுத  பலாத்மாிகி கல்மயமா்்ிாக
ி ஓி்ஏஸிய க்னக்ரவ; ம்ுத் ன்ஙிளகச்்மலாி 
ிஓி்  ஓம வுகவன்ி்ுபயக்ிலா் ாு கலய்“மி 
யாஓி”ய் “ி மா்த” ம்ய் ின விு் மக்ய வ த்
 ாயதிஓ ; ிாததி ிிகாிக் ் ினிாிய ஓி் மகிு்
கனதல கலஓலன் ்ன்  ி்ஓ ்ஏஸியத்்ிாிிலலாதய் ிவ
மஸர ிிஓக் ஙி்ாிய வ்ர் மஸ்த் ம்கி ால் ிாுக
மாி் ய் கனாகஓயா் ிி்்ர் மயஸேயாிக் ஓியாகா
ிய்ரவன 

யாுா வ்்ன ி் பலா ஓிகளய்ி ர்யேய் ்ேபவ 
ஓ ா்பலிஸர ்திமான ிாலய் ிஙிஓக்் ஸேலத் ுக
 ிிஓகக்் ிாஙிு் ்மலா் ிிு் டல்ர்  கிக 
கனதவ்கலி் ண யவதய்ிகல் கனாகயஓ் ஓி்க 
்் ண யவத்ி ேயதன 

 லி ஓி்   ிஓிய் ்யகசில் ிாிஓ ங்ல் ிாிாிக 
கனதவ்கயி்் ிற ிஸச்மக்ய் ச் ்ய ்்ேபவ 
கல்மலமாகிிாலன் ிறல் பகாபயனகச் டிவ்ர் டன 
ி கல் ுண்ாத் ிகிாு கல் வ் ியிாி்் ி ாலலா
ிளயுகவ:
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மிலால்்ேபவறகசு்யாிிான்ம்ிலதய்ிலப 
்ா்ல்யாிிான்்ி்ிலதய்மக்ல்யாிிான்ஐக
்யமதய்யாிிான் னகிமா்்ிள மத் ுகிஙிளத்
 ண்ா்ாலய்ுஙிு்ஏி்ேதஓிஙத்ஏி்ிலலமுக 
 ிிகா்னதவய்  ஓ தி் ம வமாகிகாய் ்லஓர்ய 
ேதக வய் டல்  த்ிாஷ ஓி் டஓர ாகசஙிுன் ்ல 
ஓரஙத் ாக்ாலா வ்கணிினஓம்்ாலா வ்ி ய
யாமலய்ம் ிாதஓம்்ா்ல்்ன ஓுியான ி்ிங
ிரலத் ்மலஓமயா் ிிகாி் டணககி்கிிுன்
ி ் ல்ி்கிா்ஓ ிஓகயலலய்பரனகிா்ஓ 
ிஓகஙத்்நாகச ா்ாின 

்ேபவ் ்ய ககனதி் ேதஓி்ய்  ஙிரலத்
 னகிகி் வ; 

ி ி்்ி னஓ்ய்ாிமா்னதவதய்்ி னகச்் ம 
மா்னாிஓிக்ிிாுஓகயா ்்ிிானகாி்டணகா 
மலய 

ிதஓம ிா்ம் ி ்ஓமயாக்ய் ி ஓம்ல் ாி 
ிமய வய்மனஷி் ாயலா்ாின 

ி ி் மனஷாிமாயக் ிாகாிளயய் முகிியதிதய்
ிிா வ் ேலஓ ்ல் முகிியதிமத் ்தாி தி
 ுா்ய்ிதஓம ிா்ம்ிாத க்ாின 

மிலால் ்ி ல் டலலா ஸேஸசத் ்மலாி் ி ஓு்
 யி கய 

 ்ய கல்நாம கல் ா்்ாி் ில ்ிாி் ா்ல்
்யா்்ானஓ்ய்மயஙிால்யாறத்ம்ஙசதி கசதய 

பிா ா்ய் ்ி னகச் ம்ஓமயாி் ்ய ்ேபவ்
ிி ிிுல்் நாறிு் யாறத் ிேகஓிிண த 
ி கசதய்டலலா்நாம கஸசத்்மலா்்நாம ஓி்ி 
னகச ்ிதினர்ாின 

(பகாபயி்2)
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ிஙிரல்யாி்ிிிய ி்ிலலவ்யாி்ிிிய ுாி் னா 
ிாி் டல்ர் ்ிுக  ்ய கல்ர்ிிளகசு்ி கி ்
டிதவிிாண னதிவன் ்ய கல் ுாஒய கல் யாி் ி்
மா்்ிிக்ல் னாிாி்டல்்ிேய்கனதப்ாிிுன 

ிாிிாிவ்ி ிி்ிஙகல்சமாுுா்ய்யாக்ிாலத்
்யா ானத் ி ி் கல்  தவ:் ்ிாிி்ுய் நாஙிு்
்ிளயகிிாுகா்ிா்ரஓி் ுி் டஙிளகச்்ி யய
் ணயிமல்்கனதல்்ராத்டலராிிுன 

ி ி் ி ிிஓக் ்நாக்:் நால் ஙிளகச் டல் 
ி யய் ணயிமல்் கனதல்றிிு் டல்் ்ிள 
்ாின 

ிிஸச்ி ிிு:் மவ்ம்ஓம்்லய்டஙிரல்்ன 
 ல் மவ் லவ்ிாி கலதய்்ன ல் மவ் ்வ 
ிாி  கலத் ளிாிதகனகசதி ்டஙிளகச்ினு்
ி யய் ணயத்டலராிிுன 

மஸரா் ி வா்ினத் ிஓிக்ிளயய் யாக்ிாபல்
்மலத் ்யா ானல் ்மலத் டி் லா்ாிிுன் ிா
ிிாிவய்  ்ய ் ி ிிஓகக் ்ள் ு்ி யவ:் லர 
ஜாகயானகச்ிகிாிிகாி் டணகாிள் ிிு்ி ி 
ிஓக்  ்மாாிாய் மள்ராிிு் டல்தய் ி ி 
ிரல் ிிிய ிிு் ி ிிு்மல் ி ்மாய் ிக 
ிாுத் ி ல வ்ராிிு் டல்தய் ுஙிு் ிேதகனக 
்றிிுன் ஙிளகசு்க் ிாி ் னகிலாிாவ; 
ு பக க எக்ாளல்க ெபிரக்ாயரரபகவர்ி 
்ா , ்கயகு பகர்றகபூவிபரபாய்ாயரர 
பரபபகயபககு பக கஎக்ாளல க் ்யிமரா்க்ா 
யரரபகவர்ி்ா , ்கயகஎ தாரர்்க்ழரர 
பாய்ாயரரபரபபகயப ிாி ்யய் மனஷசமாுனத்
மசயஙிிாுளதி ்  ுாமலய் மசயஞி யயறதய்
ி்நிஓு் மளசதிிானகாி ் ிதமஓ்ய் ் ஓ்க்
ிிாயகிறத் திாி்டலராின 

(மாஸச்10:35-45) 
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 ்ய ்  ஙச் “லரஜாகயாி” டல்் சோபய வ் மஸர்
ிஓ் வ் ்ி ிாஓுஙத் மசதன் ிாஙிு் மக்யமா் 
 ிிகாிக்ினிாி்்கனதல வ் லிகாகய்மனி்ில
ஓமயாி் னக்ரவன் யாக்ிாலய் ்யா ாஓ்ா்ிாலய்  ல 
ித் மி கலமுக் மனிிிு் ாசதி் ி்திிானதகய்
 னகஓிிஓக்ிலலவ் ்ஙிஓக்கனதல்ராிிுன்ிவ
 ா்் மஓ ாிள்் ர்ிிளகச்  ்ய ் ி ால்் ிகல்
டல்ி லராலய் ி னஓ்ய் ர்ிிு்  ணஓம்்ல்ய்
ி ஓுா்பலிஸர்கனதப்ாலய்மஸர ிிளகச்்் ஓ
ி யய் ி ிிு் ிஸ்கிிாுக் ் ணயதன் ி ிஓிய 
் ஓ ் டாி ் னகசத் டலிஓி் ்ய ிா்ம் ி யவ்
ிாணப ிாின் ி ி் “ிதஓம ிா்ம் ி ்ஓமயாக்்ாி”ன்
(பகாபயி்2:7)ன்ேலஓ ்ல்ிஓரயாி்்ிதஓம்்ாலக 
ிிாய ிாி; ி னஓ்ய்ிால கல்ிவ்ாிறத் ச ா்்
முக ிண்ஓ்யாி்ிவ்ினிாிள்வன 

மஸர ிிஓகக்்்மலா் ிிகாி் னகி் ணயத்டல 
்ர் கனாித் மனிிிளகச் ாிாிிிய் ிணரயாசதன்
ஏ்ில் ்ிாள் கலய்  தி்மஓ ஓயக் ிாள ிால் ஏ ாஓக 
 ிாித் ் ாக ிவ; “ுஙிு் ்ி ிிஓகா்ிால்  னாபி 
ிு” டல ்் ி ால்வன் னமகயாிமத் 3:4)ன்  ில் ி ாிஓ  ்
்லிாலய்  ிாித் ி ால்ி ஏ ாு் ி யிாுன் மஸர ி 
ிஓகக்்்மலா் ிிகாி்மார் ணயத்டல்ர்மஓ
யாலிால் தி் லி கல்ிகிகற்வகிமத் ் ிஓ் 
ஙத் ண்ா்ரவன

 ்ய கல்  னியத் மஸேலத் மா்ிள்ிாி்  னதிவன்
ி ி்ி்க ்்மள ிஸச்ிலலய் ் ஓ ்ி யய் ்ிிிதவ
ிிாண்ாின் ி ி் ிிாஓல் ி யயகலஓல; மாராிய் மஸர 
 ிிளகிாி் ித் ்ஓு்ய் ிிாய ிாின் ்ேபவகல்
ிமயயா்்ர்னத்ிஓி்ய்ி ய்ராின்மஸர ிிஓகக்்
்மலா் ி்டல்ர் கி ால்ி ி்டவகி் த்ிாஷ  
ஓிஙத்ிஓ் கலஓலன் ்ேபவகல்ிமயயா்் ர்ிிு்
ி மா் ஓிக் ிண்்ாய் மஸர ிிு் டல்் டஓ்ாிாி 
ிு் டல்ரா் ியாி்மாள்ாிிு; ஏி்லரால் ்ி ்்்
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ிஙிஓக் ுகமாலிகாி ் திகிறதய் ிஙிஓகா் ிாவிாக 
ிறத்ி ி்மல்நதபகஓி்யாய் னாிாிிுன 

மஸர ிிஓகக்்்மலா் ிிகாிக்ினவ கல்மி வ 
ிஸே்ிிள்சமாுனல் தி த்ன்்ரவ் னலகிா் 15:11-
32)ன் “நலல” சமாுல்ிலஓ்்்மலா் ்ாி் கிதிால; 
ிி்ால் ி சநாளிு் ிாகாமல் ்ிா்னதி் சமாுல்
கனதப தி்ிாவ்ிாிா்ஏஸிாய்ி யி்கனதகல்ிலதவ
ிிாுக்ம யாமல்்ிா்வன்ிி்ால்ி னஓ்ய்ிிா 
ில் ி ஓ்க் ி தவிிாண்ாின் ்ி னஓ்ய் ிாிஓ 
்லய் ிமயயா்்ி ஸேகிா்் சய் மஸர ிிளகச்்் ஓ 
ி யய்மயல ்ி்ிகுய் ி ிிு்மல்ிு ாளே்ி ல ி 
மயல வ்ிலலன

ேமதாதரபகு்தவிரநறகவிபிக்்பா்க
ெஜப ்க் ரிபச் 
ுகா்அ,ம நாணம ாயு்கறரம அ்ர மமூடஅாறரபட்கயம
ராரம நணெ;ம குதணிாமம ்ரம ண்தம ூகளாறத்வ்ம வம
 ண மம  ணடா டபடகயராராம,ம  ண்தம ூம்்ளும
ுயாிகுைணிம ்்படகயராராமம நணெ்ம இ்ுச்அபம
ுணடயிதிமசுாறது்ாயராரமநணெ்ம

்ைுாாறரமூணவ்அமபடமு,ம ்கம ற்ப்ககயராரம
 ண்தம ைண ்கட்ம்ம ்க்ரும ய்யர்ிம நாணம
்யெிமம்ிறரண்ஆ,ம ராராறத்ிண்மையிஅவர்ிபளம
்ைுாதஅணம  ணதிம ூணவஅாமம ைத அ்கபம ்ிறரணறம
த்ிண்மையிம முா்ரதம்டாு,மநானமமஒடமடாப,ம வமஇமம
ுாைமம நாணம ஒணிமம யாாறர்டுாஆம  ணட்கம ஒ்ஆறம
ுராதத்ிண்ம

நாணம்ைுாதமஒடம்்்அம முஆமுணதண்ுுமயாவிகம
அணம  ணதிம ூணவார்ிம அிவபடாிடிஆமம ைதிம
ாடமு,ம  ்கம ராராறத்ிண்ம ூம்்ளும டாவ்அ மம
 ்தஅடமமயைமம ணட்கம ெற்ர ்த்ிண்ம

ுி்ரம அைா்ஆபம்டசதாிடிஆம,மையிஅவர்ிபம்ிறம
ரண்காிடிஆமம இப்டாஆம ைதிாடம்த்ிண;ம  ிகம
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யருமஅாவ்்கர்றராராமமூமயளமமைண ப்ம்அக்ம
த்ிண்மம

ைறர்ிம அவர்்ளுமஇதம,ம அவர்்ளுமடாிதம,ம
 அவர்்ளும ுயமஅமம  முஆம அவர்்ளும ரமபம
யதுஅய்ிம ்ண ்்ம இமஅாரம  ்தபட்கபம ்ிறம
ரணறத்ிண்மம

்கஅன்ளும தட்டுாமம ை்்்ைம நாணம ூம்்ளும ுரம
யணத்ாமம யட்கமஒ்ஆறுராதத்ிண்ம ை கவரதம ுாம
ுிதவறதிடடமநாணமஇ ம ுாுிதவறராைம,மஇர்சப்றராரம
ூம்ைமை்்்ைம்நாறதபமடாவறத்ிண்ம

ம்ெபடாரம  ாைாணரதம்ைுாதஅவரத,மஇருா்மைறர்ிம
ுஅயெுாிவரிாரமைாயிதிஆ,மஇருாயுவரதமஇருாயம
ுவம முாகஅவர்ிபளம்ைுாதஅவரதம ணதிமஇருா்ம
ாணம்ராாற்ரர்ிம ராராறத்ிண்ம

யகரதமுடகர்ிபளம ்ைுாதஅவரதம ணதிம ்ராாறம
்ர்ுபம்ிறரண்ஆ,ம ராராறத்ிண்ம

டர்ுாரபம ுகா்அ,ம ்ைுாாறரம்ெ்கம ஒஒுஅாடம கஅம
ிாதம ரட்ாிடிஆமம புத,ம ூம்ை்ும ்யபறர்ம
ுகாிஆுராதத்ிண்ம

யகளஅ்ர,ம ையிஅவர்ணமுஅயெ மமர்கராமமுகாிஆம
ுராதத்ிண்ம ையிஅவரதம ்ைுாதம யருபகம ுடாிா்ைம
ர்ிபம்ிறரண்ஆ,ம ராராறத்ிண்ம

யகளஅ்ர,ம நாணம ூைற்தம  படடபட்ளஅணம  ணட்கம
யாுாராம,ம ய்ைாராமம  கா றரம ூகாம்ம  வம ண்தம
 ஒஅாிமடாவறதசவம ணதிம ய்ாு்்கபம்டாா்கட்ம்ம
 வம  ண்தம கயராரமூடஅாறத்்ராம ாமம நாணம ாடபாம
ு்ளுமூகபுயிதம்ம
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