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ஞா�யி�ற்றுக்கி�ழமை� மே� 9, 2021

தமை�ப்ப — ஆடம் �ற்றும் ஃப��ன் மே�ன்

மேகி�ல்டன் உமை�:  யி�க்மேகி�பு 1 : 18

"அவர் சி	த்தங்கொக�ண்டு தம்முமைடயி சி	ருஷ்டிகளி	ல் நா�ம் முதற்ப�ன்களி�வதற்கு நாம்மை�ச்
சித்த	யி வசினத்த	ன�மே� கொ+நா	ப்ப	த்த�ர்."

பொப�றுப்பு ��த�யி�ன வா�சி�ப்பு:  ஏசி�யி� 65 : 18, 19, 21-24

18 நா�ன் சி	ருஷ்டிக்க	றத	ன�மே� நா-ங்கள் என்கொறன்மைறக்கும் �க	ழ்ந்து களி	கூர்ந்த	ருங்கள்; 
இமேத�, எருசிமே�மை�க் களி	கூருத��கவும், அத	ன் +னத்மைத �க	ழ்ச்சி	யி�கவும் 
சி	ருஷ்டிக்க	மேறன்.

19 நா�ன் எருசிமே��	ன்மே�ல் களி	கூர்ந்து, என் +னத்த	ன்மே�ல் �க	ழ்ச்சி	யி�யி	ருப்மேபன்; 
அழுமைகயி	ன் சித்தமும், கூக்குர�	ன் சித்தமும் அத	ல் இன	க் மேகட்கப்படுவத	ல்மை�.

21 வ-டுகமைளிக் கட்டி, அமைவகளி	ல் குடியி	ருப்ப�ர்கள், த	ர�ட்சித் மேத�ட்டங்கமைளி நா�ட்டி, 
அமைவகளி	ன் கன	மையிப் புசி	ப்ப�ர்கள்.

22 அவர்கள் கட்டுக	றதும், மேவகொற�ருவர் குடியி	ருக்க	றதும், அவர்கள் நா�ட்டுக	றதும், 
மேவகொற�ருவர் கன	புசி	க்க	றது��யி	ருப்பத	ல்மை�; ஏகொனன	ல் வ	ருட்சித்த	ன் 
நா�ட்கமைளிப்மேப�� என் +னத்த	ன் நா�ட்களி	ருக்கும்; நா�ன் கொதர	ந்துகொக�ண்டவர்கள் 
தங்கள் மைககளி	ன் க	ர	மையிகமைளி கொநாடுநா�ளி�ய் அநுபவ	ப்ப�ர்கள்.

23 அவர்கள் வ	ருத�வ�க உமைழப்பத	ல்மை�, அவர்கள் துன்பமுண்ட�கப் ப	ள்மைளிகமைளிப்
கொபறுவது�	ல்மை�; அவர்களும், அவர்கமேளி�மேடகூட அவர்கள் சிந்த�னமும் 
கர்த்தர�மே� ஆசி-ர்வத	க்கப்பட்ட சிந்தத	யி�யி	ருப்ப�ர்கள்.

24 அப்கொப�ழுது அவர்கள் கூப்ப	டுக	றதற்குமுன்மேன நா�ன் �றுஉத்தரவுகொக�டுப்மேபன்; 
அவர்கள் மேபசும்மேப�மேத நா�ன் மேகட்மேபன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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ப�டம் ப��சிங்கிம்

மைபப�ளி���ருந்து

1. சிங்கி�தம் 8 : 1, 3-6

1 எங்கள் ஆண்டவர�க	யி கர்த்த�மேவ, உம்முமைடயி நா��ம் பூ�	கொயிங்கும் எவ்வளிவு 
மே�ன்மை�யுள்ளித�யி	ருக்க	றது! உம்முமைடயி �கத்துவத்மைத வ�னங்களுக்கு மே���க 
மைவத்த-ர்.

3 உ�து வ	ரல்களி	ன் க	ர	மையியி�க	யி உம்முமைடயி வ�னங்கமைளியும், நா-ர் ஸ்த�ப	த்த 
சிந்த	ரமைனயும், நாட்சித்த	ரங்கமைளியும் நா�ன் ப�ர்க்கும்மேப�து,

4 �னுஷமைன நா-ர் நா	மைனக்க	றதற்கும், �னுஷகு��ரமைன நா-ர் வ	சி�ர	க்க	றதற்கும் அவன் 
எம்��த்த	ரம் என்க	மேறன்.

5 நா-ர் அவமைன மேதவதூதர	லும் சிற்று சி	ற	யிவன�க்க	ன-ர்; �க	மை�யி	ன�லும் 
கனத்த	ன�லும் அவமைன முடிசூட்டின-ர்.

6 உம்முமைடயி கரத்த	ன் க	ர	மையிகளி	ன்மே�ல் நா-ர் அவனுக்கு ஆளுமைகதந்து, 
சிக�த்மைதயும் அவனுமைடயி ப�தங்களுக்குக் க-ழ்ப்படுத்த	ன-ர்.

2. ஆத�யி�கி�ம் 1: 26, 28 (ति�र  :), 31 (க்கு  1st.)

26 ப	ன்பு மேதவன்: நா�து சி�யி��கவும் நா�து ரூபத்த	ன்படிமேயியும் �னுஷமைன 
உண்ட�க்குமேவ���க; அவர்கள் சிமுத்த	ரத்த	ன் �ச்சிங்கமைளியும், ஆக�யித்துப் 
பறமைவகமைளியும், �	ருக+-வன்கமைளியும், பூ�	யிமைனத்மைதயும், பூ�	யி	ன்மே�ல் ஊரும் 
சிக�ப் ப	ர�ணி	கமைளியும் ஆளிக்கடவர்கள் என்ற�ர்.

28 ப	ன்பு மேதவன் அவர்கமைளி மேநா�க்க	: நா-ங்கள் பலுக	ப்கொபருக	, பூ�	மையி நா	ரப்ப	, அமைதக்
க-ழ்ப்படுத்த	, சிமுத்த	ரத்த	ன் �ச்சிங்கமைளியும் ஆக�யித்துப் பறமைவகமைளியும், 
பூ�	யி	ன்மே�ல் நாட��டுக	ற சிக� +-வ+ந்துக்கமைளியும் ஆண்டுகொக�ள்ளுங்கள் என்று 
கொசி�ல்�	 அவர்கமைளி ஆசி-ர்வத	த்த�ர்.

31 அப்கொப�ழுது மேதவன் த�ம் உண்ட�க்க	ன எல்��வற்மைறயும் ப�ர்த்த�ர், அது �	கவும் 
நான்ற�யி	ருந்தது.

3. ஆத�யி�கி�ம் 2 : 6-9, 16, 17

6 அப்கொப�ழுது மூடுபன	 பூ�	யி	�	ருந்து எழும்ப	, பூ�	மையிகொயில்��ம் நாமைனத்தது.
7 மேதவன�க	யி கர்த்தர் �னுஷமைனப் பூ�	யி	ன் �ண்ணி	ன�மே� உருவ�க்க	, 

+-வசுவ�சித்மைத அவன் நா�சி	யி	மே� ஊத	ன�ர், �னுஷன் +-வ�த்து��வ�ன�ன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.



 பக்கம் 3ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், மே� 9, 2021
தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் ஃப��ன் மே�ன்

8 மேதவன�க	யி கர்த்தர் க	ழக்மேக ஏமேதன் என்னும் ஒரு மேத�ட்டத்மைத உண்ட�க்க	, த�ம் 
உருவ�க்க	ன �னுஷமைன அத	மே� மைவத்த�ர்.

9 மேதவன�க	யி கர்த்தர், ப�ர்மைவக்கு அழகும் புசி	ப்புக்கு நா�மு��ன சிக�வ	த 
வ	ருட்சிங்கமைளியும், மேத�ட்டத்த	ன் நாடுவ	மே� +-வவ	ருட்சித்மைதயும், நான்மை� த-மை� 
அற	யித்தக்க வ	ருட்சித்மைதயும் பூ�	யி	ருந்து முமைளிக்கப்பண்ணி	ன�ர்.

16 மேதவன�க	யி கர்த்தர் �னுஷமைன மேநா�க்க	: நா- மேத�ட்டத்த	லுள்ளி சிக� வ	ருட்சித்த	ன் 
கன	மையியும் புசி	க்கமேவ புசி	க்க��ம்.

17 ஆன�லும் நான்மை� த-மை� அற	யித்தக்க வ	ருட்சித்த	ன் கன	மையிப் புசி	க்கமேவண்ட�ம்; 
அமைத நா- புசி	க்கும் நா�ளி	ல் சி�கமேவ சி�வ�ய் என்று கட்டமைளியி	ட்ட�ர்.

4. ஆத�யி�கி�ம் 3 : 1-7, 9-13, 23, 24

1 மேதவன�க	யி கர்த்தர் உண்ட�க்க	ன சிக� க�ட்டு +-வன்கமைளிப் ப�ர்க்க	லும் 

சிர்ப்ப��னது தந்த	ரமுள்ளித�யி	ருந்தது. அது ஸ்த	ர-மையி மேநா�க்க	: நா-ங்கள் 

மேத�ட்டத்த	லுள்ளி சிக� வ	ருட்சிங்களி	ன் கன	மையியும் புசி	க்கமேவண்ட�ம் என்று மேதவன்

கொசி�ன்னது உண்மேட� என்றது.
2 ஸ்த	ர- சிர்ப்பத்மைதப் ப�ர்த்து: நா�ங்கள் மேத�ட்டத்த	ல் உள்ளி வ	ருட்சிங்களி	ன் 

கன	கமைளிப் புசி	க்க��ம்;
3 ஆன�லும் மேத�ட்டத்த	ன் நாடுவ	ல் இருக்க	ற வ	ருட்சித்த	ன் கன	மையிக் குற	த்து, 

மேதவன்: நா-ங்கள் சி�க�தபடிக்கு அமைதப் புசி	க்கவும் அமைதத் கொத�டவும் மேவண்ட�ம் 

என்று கொசி�ன்ன�ர் என்ற�ள்.
4 அப்கொப�ழுது சிர்ப்பம் ஸ்த	ர-மையி மேநா�க்க	: நா-ங்கள் சி�கமேவ சி�வத	ல்மை�;
5 நா-ங்கள் இமைதப் புசி	க்கும் நா�ளி	மே� உங்கள் கண்கள் த	றக்கப்படும் என்றும், நா-ங்கள் 

நான்மை� த-மை� அற	ந்து மேதவர்கமைளிப்மேப�ல் இருப்ப-ர்கள் என்றும் மேதவன் அற	வ�ர் 

என்றது.
6 அப்கொப�ழுது ஸ்த	ர-யி�னவள் அந்த வ	ருட்சிம் புசி	ப்புக்கு நால்�தும், ப�ர்மைவக்கு 

இன்பமும், புத்த	மையித்கொதளி	வ	க்க	றதற்கு இச்சி	க்கப்படத்தக்க வ	ருட்சிமு��ய் 

இருக்க	றது என்று கண்டு, அத	ன் கன	மையிப் பற	த்து, புசி	த்து, தன் புருஷனுக்கும் 

கொக�டுத்த�ள்; அவனும் புசி	த்த�ன்.
7 அப்கொப�ழுது அவர்கள் இருவருமைடயி கண்களும் த	றக்கப்பட்டது; அவர்கள் த�ங்கள்

நா	ர்வ�ணி	கள் என்று அற	ந்து, அத்த	யி	மை�கமைளித் மைதத்து, தங்களுக்கு 

அமைரக்கச்மைசிகமைளி உண்டுபண்ணி	ன�ர்கள்.
9 அப்கொப�ழுது மேதவன�க	யி கர்த்தர் ஆத�மை�க் கூப்ப	ட்டு: நா- எங்மேக இருக்க	ற�ய் 

என்ற�ர்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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10 அதற்கு அவன்: நா�ன் மேதவர-ருமைடயி சித்தத்மைதத் மேத�ட்டத்த	மே� மேகட்டு, நா�ன் 

நா	ர்வ�ணி	யி�ய் இருப்பத	ன�ல் பயிந்து, ஒளி	த்துக்கொக�ண்மேடன் என்ற�ன்.
11 அப்கொப�ழுது அவர்: நா- நா	ர்வ�ணி	 என்று உனக்கு அற	வ	த்தவன் யி�ர்? 

புசி	க்கமேவண்ட�ம் என்று நா�ன் உனக்கு வ	�க்க	ன வ	ருட்சித்த	ன் கன	மையிப் 

புசி	த்த�மேயி� என்ற�ர்.
12 அதற்கு ஆத�ம்: என்னுடமேன இருக்கும்படி மேதவர-ர் தந்த ஸ்த	ர-யி�னவள் 

அவ்வ	ருட்சித்த	ன் கன	மையி எனக்குக் கொக�டுத்த�ள், நா�ன் புசி	த்மேதன் என்ற�ன்.
13 அப்கொப�ழுது மேதவன�க	யி கர்த்தர் ஸ்த	ர-மையி மேநா�க்க	: நா- இப்படிச்கொசிய்தது என்ன 

என்ற�ர். ஸ்த	ர-யி�னவள் சிர்ப்பம் என்மைன வஞ்சி	த்தது, நா�ன் புசி	த்மேதன் என்ற�ள்.
23 அவன் எடுக்கப்பட்ட �ண்மைணிப் பண்படுத்த மேதவன�க	யி கர்த்தர் அவமைன ஏமேதன் 

மேத�ட்டத்த	�	ருந்து அனுப்ப	வ	ட்ட�ர்.
24 அவர் �னுஷமைனத் துரத்த	வ	ட்டு, +-வவ	ருட்சித்துக்குப் மேப�ம் வழ	மையிக் 

க�வல்கொசிய்யி ஏமேதன் மேத�ட்டத்துக்குக் க	ழக்மேக மேகரூப-ன்கமைளியும், 
வ-சி	க்கொக�ண்டிருக்க	ற சுடகொர�ளி	ப் பட்டயித்மைதயும் மைவத்த�ர்.

5. நீ�த�பொ��ழ�கிள் 30 : 5, 6

5 மேதவனுமைடயி வசினகொ�ல்��ம் புட�	டப்பட்டமைவகள்; தம்மை� 
அண்டிக்கொக�ள்ளுக	றவர்களுக்கு அவர் மேகடக��னவர்.

6 அவருமைடயி வசினங்கமேளி�டு ஒன்மைறயும் கூட்ட�மேத, கூட்டின�ல் அவர் உன்மைனக் 
கடிந்துகொக�ள்வ�ர், நா- கொப�ய்யின�வ�ய்.

6. சிங்கி�தம் 51 : 1, 2, 10-12

1 மேதவமேன, உ�து க	ருமைபயி	ன்படி எனக்கு இரங்கும், உ�து �	குந்த இரக்கங்களி	ன்படி 
என் �-றுதல்கள் நா-ங்க என்மைனச் சுத்த	கர	யும்.

2 என் அக்க	ர�ம் நா-ங்க என்மைன முற்ற	லும் கழுவ	, என் ப�வ�ற என்மைனச் 
சுத்த	கர	யும்.

10 மேதவமேன, சுத்த இருதயித்மைத என்ன	மே� சி	ருஷ்டியும், நா	மை�வர��ன ஆவ	மையி என் 
உள்ளித்த	மே� புதுப்ப	யும்.

11 உ�து சிமுகத்மைத வ	ட்டு என்மைனத் தள்ளி��லும், உ�து பர	சுத்த ஆவ	மையி 
என்ன	டத்த	�	ருந்து எடுத்துக்கொக�ள்ளி��லும் இரும்.

12 உ�து இரட்சிணி	யித்த	ன் சிந்மேத�ஷத்மைதத் த	ரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சி�க��ன 
ஆவ	 என்மைனத் த�ங்கும்படி கொசிய்யும்,

7. எமேபசி�யிர் 4 : 17, 18, 23, 24

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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17 ஆத��ல், கர்த்தருக்குள் நா�ன் உங்களுக்குச் சி�ட்சி	யி�கச் கொசி�ல்�	 எச்சிர	க்க	றது 
என்னகொவன	ல், �ற்றப் புற+�த	கள் தங்கள் வ-ணி�ன சி	ந்மைதயி	மே� நாடக்க	றதுமேப�� 
நா-ங்கள் இன	 நாடவ���	ருங்கள்.

18 அவர்கள் புத்த	யி	ல் அந்தக�ரப்பட்டு, தங்கள் இருதயி கடினத்த	ன�ல் தங்களி	ல் 
இருக்கும் அற	யி�மை�யி	ன�மே� மேதவனுமைடயி +-வனுக்கு அந்நா	யிர�யி	ருந்து;

23 உங்கள் உள்ளித்த	மே� புத	த�ன ஆவ	யுள்ளிவர்களி�க	,
24 கொ�ய்யி�ன நா-த	யி	லும் பர	சுத்தத்த	லும் மேதவனுமைடயி சி�யி��க சி	ருஷ்டிக்கப்பட்ட 

புத	யி �னுஷமைனத் தர	த்துக்கொக�ள்ளுங்கள்.
8. 2 பொகி���ந்த�யிர் 5 : 1, 6-8

1 பூ�	க்குர	யி கூட�ர��க	யி நாம்முமைடயி வ-டு அழ	ந்துமேப�ன�லும், மேதவன�ல் 
கட்டப்பட்ட மைகமேவமை�யில்��த நா	த்த	யி வ-டு பரமே��கத்த	மே� நா�க்கு உண்கொடன்று 
அற	ந்த	ருக்க	மேற�ம்.

6 நா�ம் தர	சி	த்து நாடவ��ல், வ	சுவ�சி	த்து நாடக்க	மேற�ம்.
7 இந்தத் மேதகத்த	ல் குடியி	ருக்மைகயி	ல் கர்த்தர	டத்த	ல் 

குடியி	ர�தவர்களி�யி	ருக்க	மேற�கொ�ன்று அற	ந்தும், எப்கொப�ழுதும் 
மைதர	யி��யி	ருக்க	மேற�ம்.

8 நா�ம் மைதர	யி��கமேவயி	ருந்து, இந்தத்மேதகத்மைத வ	ட்டுக் குடிமேப�கவும் கர்த்தர	டத்த	ல் 
குடியி	ருக்கவும் அத	க��ய் வ	ரும்புக	மேற�ம்.

9. 1 பொகி���ந்த�யிர் 15 : 22

22 ஆத�முக்குள் எல்��ரும் �ர	க்க	றதுமேப��, க	ற	ஸ்துவுக்குள் எல்��ரும் 
உயி	ர்ப்ப	க்கப்படுவ�ர்கள்.

அறி�வா�யில் �ற்றும் ஆமே��க்கி�யிம்

1. 516 : 9-13, 19-23

கடவுள் தம்முமைடயி சி�யிலுக்குப் ப	றகு எல்��வற்மைறயும் வடிவமை�க்க	ற�ர். வ�ழ்க்மைக 
இருப்பத	ல் ப	ரத	ப�	க்க	றது, சித்த	யித்த	ல் உண்மை�, நான்மை� உள்ளி கடவுள், இது 
அவர்களி	ன் கொசி�ந்த அமை�த	மையியும் நா	ரந்தரத்மைதயும் அளி	க்க	றது. அன்பு, தன்ன��ற்ற 
தன்மை�யுமைடயிது, அமைனத்மைதயும் அழக	லும் கொவளி	ச்சித்த	லும் குளி	க்க	றது.… �ன	தன், 
அவனுமைடயி சி�யி�	ல் பமைடக்கப்பட்டவன், பூ�	கொயிங்கும் கடவுளி	ன் ஆத	க்கத்மைத 
மைவத்த	ருக்க	ற�ன், ப	ரத	ப�	க்க	ற�ன். ஆணும் கொபண்ணும் கடவுமேளி�டு 
இமைணிந்தவர்களி�கவும் நா	த்த	யி��கவும் என்கொறன்றும் ப	ரத	ப�	க்க	ற�ர்கள், 
�க	மை�ப்படுத்தப்பட்ட தரத்த	ல், எல்மை�யிற்ற தந்மைத-த�ய் கடவுள்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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2. 517: 31-4 (க்கு 1st.)

�ண் வமைர �ன	தன் உருவ�க்கப்படவ	ல்மை�. அவரது ப	றப்புர	மை� ஆத	க்கம், 
அடிபணி	தல் அல்�. அவர் பூ�	யி	லும் கொசி�ர்க்கத்த	லும் உள்ளி நாம்ப	க்மைகயி	ன் 
அத	பத	, - தன்மைனத் த�மேன பமைடத்தவருக்கு அடிபணி	ந்தவர்.

3. 200 : 9-13

வ�ழ்க்மைக என்பது எப்மேப�துமே� இருந்து வருக	றது, எப்மேப�தும் கொப�ருளி	�	ருந்து 
சுயி�த-ன��க இருக்கும்; வ�ழ்க்மைக கடவுள், �ற்றும் �ன	தன் கடவுளி	ன் மேயி�சிமைன, 
கொப�ருள் ர-த	யி�க ஆன�ல் ஆன்�-க ர-த	யி	ல் உருவ�கவ	ல்மை�, சி	மைதவு �ற்றும் தூசி	க்கு 
உட்பட்டது அல்�.

4. 519 : 3-6

கொதய்வம் அவரது மேவமை�யி	ல் த	ருப்த	 அமைடந்தது. ஆவ	க்குர	யி பமைடப்பு அவருமைடயி 
எல்மை�யிற்ற சுயி கட்டுப்ப�டு �ற்றும் அழ	யி�த ஞா�னத்த	ன் வளிர்ச்சி	, கொவளி	ப்ப�டு, 
என்பத�ல் அவர் எப்படி மேவறுவ	த��க இருக்க முடியும்?

5. 216 : 18-21

�ன	தன	ன் �	கப்கொபர	யி தவறு என்னகொவன்ற�ல், �ன	தன	ன் கடவுளி	ன் உருவமும் 
ஒற்றுமை�யும் வ	ஷயிம் �ற்றும் ஆவ	 இரண்டுமே� நால்�து �ற்றும் த-மை�த�ன்.

6. 521 : 21-22, 26-29

ஆத	யி�க�ம் 2: 6. அப்கொப�ழுது மூடுபன	 பூ�	யி	�	ருந்து எழும்ப	, பூ�	மையிகொயில்��ம் 
நாமைனத்தது.

ஆத	யி�க�த்த	ன் இரண்ட�வது அத்த	யி�யித்த	ல் கடவுள் �ற்றும் ப	ரபஞ்சித்மைதப் பற்ற	யி 
இந்த கொப�ருள் ப�ர்மைவயி	ன் ஒரு அற	க்மைக உள்ளிது, இது ஒரு அற	க்மைக 
பத	வுகொசிய்யிப்பட்டமைதப் மேப��மேவ அற	வ	யில் சித்த	யித்த	ற்கு மேநார் எத	ர�னது.

7. 522 : 5-17

முதல் பத	வு எல்�� சிக்த	மையியும் அரசி�ங்கத்மைதயும் கடவுளுக்கு ஒதுக்குக	றது, மே�லும் 
�ன	தமைன கடவுளி	ன் பர	பூரணித்த	�	ருந்தும் சிக்த	யி	�	ருந்தும் கொவளி	மேயிற்றுக	றது. 
இரண்ட�வது பத	வு �ன	தமைன ��ற்றக்கூடியி �ற்றும் �ன	தன�க வ	வர	க்க	றது, - 
கொதய்வத்த	�	ருந்து ப	ர	ந்துவ	ட்டத�கவும், தனது கொசி�ந்த சுற்றுப்ப�மைதயி	ல் சுழன்றத�கவும்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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இருப்பு, கொதய்வ-கத்த	�	ருந்து ப	ர	க்கப்பட்ட, அற	வ	யில் சி�த்த	யி�ற்றது என்று 
வ	ளிக்குக	றது.

இந்த இரண்ட�வது பத	வு அதன் கொவளி	ப்புற வடிவங்களி	ல் ப	மைழயி	ன் வர��ற்மைற 
சிந்மேதகத்த	ற்கு இட�	ன்ற	 தருக	றது, இது வ�ழ்க்மைக �ற்றும் புத்த	சி��	த்தனம் என்று 
அமைழக்கப்படுக	றது. இது கொதய்வ-க ஆவ	யி	ன் மே���த	க்கத்மைத எத	ர்க்கும் ப�ந்த	யித்மைத 
பத	வு கொசிய்க	றது; ஆன�ல் இந்த நா	மை� தற்க��	க��னது என்றும் இந்த �ன	தன் 
�ன	தன�க இருப்பத�கவும் அற	வ	க்கப்படுக	ற�ன் - தூசி	 தூசுக்குத் த	ரும்புக	றது.

8. 580 : 21-27

ஆத�ம் என்ற கொபயிர் வ�ழ்க்மைக நா	த்த	யி��னது அல்�, ஆன�ல் கொத�டக்கமும் முடிவும் 
கொக�ண்டது என்ற தவற�ன கருத்மைத ப	ரத	ப�	க்க	றது; எல்மை�யிற்றது 
வமைரயிறுக்கப்பட்டவருக்குள் நுமைழக	றது, அந்த நுண்ணிற	வு பு�ன�ய்வு அல்��தவற்றுக்குள்
கொசில்க	றது, �ற்றும் ஆத்�� கொப�ருள் அர்த்தத்த	ல் வ�ழ்க	றது; அந்த அழ	யி�த �னம் 
கொப�ருளி	ல் வ	மைளிக	றது, மே�லும் �ரணி �னத	ல் கொப�ருள்; ஒரு கடவுளும் பமைடப்ப�ளிரும் 
த�ன் பமைடத்தவற்ற	ல் நுமைழந்து, ப	ன்னர் நா�த்த	கத்த	ல் �மைறந்துவ	ட்ட�ர்கள்.

9. 307 : 7-16, 26-13

த-மை� இன்னும் �னம் என்று தன்மைன உறுத	ப்படுத்துக	றது, மே�லும் ஒன்றுக்கு மே�ற்பட்ட 
புத்த	சி��	த்தனம் அல்�து கடவுள் இருப்பத�க அற	வ	க்க	றது. அது கூறுக	றது: 
"ப	ரபுக்களும் கொதய்வங்களும் ப� இருக்கும். கடவுள் த-யி �னங்கமைளியும் த-யி 
சிக்த	கமைளியும் உருவ�க்குக	ற�ர் என்றும், நா�ன் அவருக்கு உதவுக	மேறன் என்றும் 
அற	வ	க்க	மேறன். உண்மை� பக்கங்கமைளி ��ற்ற	 ஆவ	யி�னவமைரப் மேப�� இருக்கும். கடவுள், 
ஆவ	யி�னவர், ஒமேர +-வன் மேப�ன்ற வ�ழ்க்மைகமையிப் கொபற்ற	ருப்ப�ர்."

இந்த ப	மைழ தன்மைன ப	மைழ என்று நா	ரூப	த்துள்ளிது. அதன் வ�ழ்க்மைக வ�ழ்க்மைக அல்�, 
ஆன�ல் �ரணித்த	ல் முடிவமைடயும் ஒரு நா	மை�யிற்ற, தவற�ன உணிர்வு �ட்டுமே�.

�ன	தன் ஒரு கொப�ருள் அடிப்பமைடயி	ல் உருவ�க்கப்படவ	ல்மை�, அல்�து ஆவ	 
ஒருமேப�தும் கொசிய்யி�த கொப�ருள் சிட்டங்களுக்குக் க-ழ்ப்படியும்படி 
கட்டமைளியி	டப்படவ	ல்மை�; அவரது ��க�ணிம் ஆன்�-க சிட்டங்களி	ல், �னத	ன் உயிர் 
சிட்டத்த	ல் உள்ளிது.

ப	மைழயி	ன் மே��சி��ன த	ன், கறுப்பு �ற்றும் குழப்பத்த	ற்கு மே�மே�, சித்த	யித்த	ன் குரல் 
இன்னும் அமைழக்க	றது: "ஆத�ம், நா- எங்மேக இருக்க	ற�ய்? நானவு, நா- எங்மேக இருக்க	ற�ய்? 
�னம் ஒரு வ	ஷயிம், �ற்றும் த-மை� �னம், அல்�து கமை� என்ற நாம்ப	க்மைகயி	ல் நா-ங்கள் 
வ�ழ்க	ற-ர்களி�? ஒமேர கடவுள் இருக்க	ற�ர், இருக்க முடியும் என்ற +-வனுள்ளி 

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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நாம்ப	க்மைகயி	ல், அவருமைடயி கட்டமைளிகமைளிக் கமைடப்ப	டிப்ப-ர்களி�? " கடவுள் �ட்டுமே� 
�னமைத நா	ர்வக	க்கும் �ன	தர் என்ற ப�டம் கற்றுக் கொக�ள்ளும் வமைர, �ரணி நாம்ப	க்மைக 
ஆரம்பத்த	ல் இருந்தமைதப் மேப��மேவ பயிப்படும், மே�லும் "நா- எங்மேக இருக்க	ற�ய்?" இந்த 
மே��சி��ன மேக�ர	க்மைக, "ஆத�ம், நா- எங்மேக?" தமை�, இதயிம், வயி	று, இரத்தம், நாரம்புகள் 
மேப�ன்றவற்ற	ன் ஒப்புத��ல் சிந்த	க்கப்படுக	றது: "இமேத�, நா�ன் இங்மேக இருக்க	மேறன், 
உட�	ல் �க	ழ்ச்சி	மையியும் வ�ழ்க்மைகமையியும் மேதடுக	மேறன், ஆன�ல் ஒரு ��மையிமையி 
�ட்டுமே� கண்டுப	டிப்பது, தவற�ன கூற்றுக்களி	ன் க�மைவ, தவற�ன இன்பம் , வ�	, ப�வம்,
மேநா�ய் �ற்றும் �ரணிம்."

10.   282 : 28-31

�ன	தன	ன் வ-ழ்ச்சி	மையி அல்�து கடவுளுக்கு மேநார்��ற�க அல்�து கடவுள் இல்��தமைதக் 
குற	க்கும் எதுவுமே� ஆத�ம்-கனவு, இது �னமே�� �ன	தமேன� அல்�, ஏகொனன்ற�ல் அது 
ப	த�வ	ன�ல் ப	றந்ததல்�.

11.   545 : 27-5

சித்த	யிம் எல்�� ப	மைழகளுக்கும் ஒமேர ஒரு பத	மை�க் கொக�ண்டுள்ளிது, அத�வது ப�வம், 
மேநா�ய், �ற்றும் இறப்பு: "நா- தூசி	 [ஒன்று�	ல்மை�], தூசுக்கு [ஒன்று�	ல்மை�] நா- த	ரும்ப	 
வருவ�ய்."

"ஆத��	ல் உள்ளிமைதப் மேப�� அமைனவரும் இறந்துவ	டுக	ற�ர்கள், க	ற	ஸ்துவ	லும் 
[சித்த	யிம்] அமைனவரும் உயி	ர்ப்ப	க்கப்படுவ�ர்கள்." �ன	தன	ன் இறப்பு ஒரு கட்டுக்கமைத, 
ஏகொனன்ற�ல் �ன	தன் அழ	யி�தவன். ஆவ	 இப்மேப�து வ	ஷயித்த	ல் மூழ்க	வ	ட்டது என்ற 
தவற�ன நாம்ப	க்மைக, எத	ர்க��த்த	ல் அத	�	ருந்து வ	டுபட மேவண்டும், - இந்த நாம்ப	க்மைக 
�ட்டுமே� �ரணி��னது. ஆவ	, கடவுமேளி, ஒருமேப�தும் முமைளிக்க�து, ஆன�ல் "மேநாற்றும், 
இன்றும், என்கொறன்றும் ஒமேர ��த	ர	யி�க இருக்க	றது."

12.   265 : 5-15

�ன	தர்கள் கடவுமைளி ஈர்க்க மேவண்டும்,  அவற்ற	ன் ப�சிங்களும் மேநா�க்கங்களும்
ஆன்�-க��க வளிர மேவண்டும்,  -  அமைவ இருப்பது பற்ற	யி பரந்த வ	ளிக்கங்களுக்கு
அருக	ல் இருக்க மேவண்டும், மே�லும் எல்மை�யிற்றமைதப் பற்ற	யி சிர	யி�ன உணிர்மைவப் கொபற
மேவண்டும் - ப�வமும் இறப்பும் தள்ளி	ப்மேப�டப்பட மேவண்டும்.

ஆவ	க்க�ன வ	ஷயித்மைத மைகவ	டுவது என்ற இந்த வ	ஞ்ஞா�ன உணிர்வு,  எந்த வமைகயி	லும்
�ன	தன் கொதய்வத்த	ற்குள் உள்வ�ங்கப்படுவமைதயும் அவனது அமைடயி�ளித்மைத
இழப்பமைதயும் குற	க்கவ	ல்மை�,  ஆன�ல் �ன	தனுக்கு வ	ர	வ�க்கப்பட்ட தன	த்துவம்,

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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சி	ந்தமைன �ற்றும் கொசியி�	ன் பரந்த மேக�ளிம், அத	க வ	ர	வ�ன அன்பு, உயிர்ந்த �ற்றும் ப�
நா	ரந்தர அமை�த	.

13.   470 : 32-5

கடவுள் �ற்றும் �ன	தன	ன் உறவுகள், கொதய்வ-க மேக�ட்ப�டு �ற்றும் மேயி�சிமைன 
அற	வ	யி�	ல் அழ	க்க முடியி�தமைவ; வ	ஞ்ஞா�னம் எந்தவ	த��ன குமைறப�டும் அல்�து 
ஒற்றுமை�க்கு த	ரும்புவதும் கொதர	யி�து, ஆன�ல் கொதய்வ-க ஒழுங்மைக அல்�து ஆன்�-க 
சிட்டத்மைத மைவத்த	ருக்க	றது, அத	ல் கடவுளும் அவர் உருவ�க்கும் அமைனத்தும் 
பர	பூரணி��னமைவ, நா	த்த	யி��னமைவ, அதன் நா	த்த	யி வர��ற்ற	ல் ��ற��ல் இருக்க	ன்றன.

14.   14 : 25-30

கொப�ருள் வ�ழ்வ	ன் நாம்ப	க்மைக �ற்றும் கனவ	�	ருந்து முற்ற	லும் தன	த்தன	யி�க 
இருப்பது, வ�ழ்க்மைக கொதய்வ-க��னது, ஆன்�-க புர	தமை�யும், முழு பூ�	யி	லும் 
�ன	தன	ன் ஆத	க்கத்த	ன் நானமைவயும் கொவளி	ப்படுத்துக	றது. இந்த புர	தல் ப	மைழமையி 
கொவளி	ப்படுத்துக	றது �ற்றும் மேநா�யுற்றவர்கமைளி குணிப்படுத்துக	றது, அதனுடன் நா-ங்கள் 
"அத	க�ரம் உள்ளி ஒருவர�க" மேபசி��ம்.

15.   171 : 4-8 (க்கு 4th ,)

க	ற	ஸ்துவ	ன், சித்த	யித்த	ன் வழ	யி	�	ருந்தும் கூட, ஆன்�-க எத	ர்ப்ப	ன் பகுத்தற	வ	ன் மூ�ம், 
�ன	த நாம்ப	க்மைககள் மூடியி	ருக்கும் கொசி�ர்க்கத்த	ன் வ�யி	ல்கமைளி கொதய்வ-க அற	வ	யி�	ன் 
த	றவுமேக�லுடன் �ன	தன் �-ண்டும் த	றப்ப�ன்.

த�னசி�� கிடமை�கிள்

வழங்க	யிவர் மே�ர	 மேபக்கர் எடி

த�னசி�� பொ-பம்

ஒவ்கொவ�ரு நா�ளும் கொ+ப	ப்பது இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்கொவ�ரு உறுப்ப	னர	ன்
கடமை�யி�கும்: "உம்முமைடயி ர�ஜ்யிம் வ�;"  கொதய்வ-க சித்த	யிம்,  வ�ழ்க்மைக,  அன்பு ஆக	யிவற்ற	ன்
ஆட்சி	 என்னுள் நா	மை�கொபறட்டும்,  எல்�� ப�வங்கமைளியும் என்ன	ட�	ருந்து வ	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி வ�ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்களி	டமும் ப�சித்மைத வளிப்படுத்த	, அவற்மைற ஆளிட்டும்!

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 4

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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தமை�ப்ப: ஆடம் �ற்றும் ஃப��ன் மே�ன்

மேநீ�க்கிங்கிள் �ற்றும் பொசியில்கிளுக்கி�ன வா�த�

த	 �தர் சிர்ச்சி	ன் உறுப்ப	னர்களி	ன் மேநா�க்கங்கள் அல்�து கொசியில்கமைளி வ	மேர�தமே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைணிப்மேப� தூண்டக்கூட�து. அற	வ	யி�	ல்,  கொதய்வ-க அன்பு �ட்டுமே� �ன	தமைன
ஆளுக	றது;  ஒரு க	ற	ஸ்தவ வ	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன வசித	கமைளியும்,  ப�வத்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சிமேக�தரத்துவம்,  கொத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யிவற்ற	லும்
ப	ரத	ப�	க்க	ற�ர். இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்மேத�றும் கவன	த்து,  எல்��
த-மை�களி	�	ருந்தும்,  த-ர்க்கதர	சினம்,  த-ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆமே��சிமைன,  கொசில்வ�க்கு கொசிலுத்துதல்
அல்�து தவற�க கொசில்வ�க்கு கொசிலுத்துதல் ஆக	யிவற்ற	�	ருந்து வ	டுவ	க்கப்பட மேவண்டும்.

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 1

கிடமை�க்கு வா�ழ�ப்புணர்வு

ஆக்க	ர�	ப்பு �னநா� ஆமே��சிமைனகளுக்கு எத	ர�க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் கொக�ள்வது
இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்கொவ�ரு உறுப்ப	னர	ன் கடமை�யி�கும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது
தமை�வருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அவர் கொசிய்யி மேவண்டியி கடமை�மையி �றக்கமேவ�
புறக்கணி	க்கமேவ� கூட�து. அவருமைடயி க	ர	மையிகளி�ல் அவர் நா	யி�யிந்த-ர்க்கப்படுவ�ர்,
நா	யி�யிப்படுத்தப்படுவ�ர் அல்�து கண்டிக்கப்படுவ�ர்.

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப-ல்ட் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் மேதவ��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது மே�ர	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே+ம்ஸ் மைபப	ளி	ன் மேவத மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	ற	ஸ்தவ அற	வ	யில் ப�டப்புத்தகம், அற	வ	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க- 
உடன் மேவதவசினங்களி	�	ருந்து கொத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.


