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���ப� ���ைர

இ�/ ஆ12� ெபா��கால� 29ஆ� ஞா./. இ�த ஞா./ இைற வ5�பா&2*# வ���ள 

இைறம�கைள ந� அ�8 நாயக� �9:�;� ெபயரா  வா<(� வரேவ*�ேறா�. இ�ைறய 

ந*ெச-� பத; ேமாக(ைத� ப*9 எ=(�ைர��ற�. எசாயா ஆ�டவ>� ��8/� ஊ5யைர� ப*9 

எ=(�ைர��ற�. எசாயா;� வா�(ைதகைள� ெகா1ேட இேய@ த� Aட�கB� தவறான 

எ1ண�கைள மா*9னா�. இ(தைகய சவா  Dைற�த க=ைமயான வா<ைவ யாரா  வாழ'2F�? 

இ� சா(�யமா? எ�ற ேக�;�# ப�லாக இர1டா� வாசக� அைம����பைத கா1�ேறா�.

இேய@ த� பா=கைள� ப*9 H�/ 'ைற மா*# ந*ெச-�.  எ=(�ைர���றா�. ஆனா  அவ>� 

Aட�க� அைத தவறாக 8>��� ெகா1= அவ��# அ��  யா� இ��ப� எ�பைதேய ;வா�(� 

வ��றா�க�. ஆனா  மIமகேனா பJ;ைட ஏ*பத*# அ�/ பJ;ைட� 8>யேவ வ�ேத� 

எ�றா�. த�ைன !�ப*ற ;��8� எவ�� த�ைன� ேபா  பா=க� படேவ1=ெம�/�, 

உ�கN� ெப>யவராக இ��க ;��8�றவ�க� உ�க� ெதா1டரா- இ��க&=� எ�/ த� 

Aட�கN�# அ9O/(��றா�. பJ;ைட 8>வ� எ�ப� ம*றவ�கB� @ைமகைள� 

ப����ெகா�வ���, தா<PQகேளா= ஆ/த  ெசா வ��� தா� அட��F�ள� எ�பைத ந�# 

உண�ேவா�. இைதP ெசய ப=(�வ�  நா� எ��ெகா�N� எ���8கைள ந� ஆ1டவ>ட� 

ஒ�பைட�ேபா� . அவேர ந�ைம ந வ5�ப=(�வா�. எனேவ இவ*ைற உண�(�� இ�ைறய 

���ப� வ5பா&2  ம�றா=ேவா�.
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��வா க! ம�றா$�க!:

;1Sல�  T*9��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க1கைள உய�(�F�ேள�.

ப�  : ஆ1டவேர எ�க� ம�றா&ைட� ேக&ட�N�.

ஞான'�� ஊ)றா� இைறவா,

எ� ��(த�ைத, ஆய�க�, #��க�, �றவற(தா� அைனவ��, உம� ஞான(�� ஆ;யா  

Dர�ப�ெப*/, ��Pசைப.� ம�க� அைனவைரF� ஞான(�  வ5 நட(த ேதைவயான அ�ைள 

வழ�க ேவ1=ெம�/ உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

உ� ேபர�பா- ./லைக 0ைற1�!ள எ� இைறவா!

சவா க� Dைற�த எ� இ லற வா<�ைக.  ஒ�வைர ஒ�வ� 8>�� ெகா1= உ� 

ைம�தைன�ேபால பJகைள ெச-�டO�, Q�ைவ இ�9 ெவ*9 இ ைல எ�ற இேய@;� 

ெமா5கைள மன�  ப�O ெச-�, ஆ/த  ேத=ேவா��# ேதா� ெகா=(� த��டO� அ�� வர� 

ெபா5ய ேவ12 இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�..

ப5 67யேவ வ1ேத� எ�� ெமா�1த இேய�ேவ,

இ�ைறய ந*ெச-��காக உம�# ந�9. ப ேவ/ ;த�கB  தைலைம� ெபா/�ைப வ��#� 

நா�க�, உம� வா�(ைத.�ப2ேய !ற��#( ெதா1டா*9, அத� வ5யாக எ�க� தைலைம� 

ப1ைப ெசய ப=(த எ�கN�# உம� ஞான(ைதF�. ஆ;.� ஆ*றைலF� த�த�ள 

ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.
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அ�;� இைறவா!

ெப�� ெதா*/ேநாயா  இ�ன��# உ�ளா� உடைமகைளF�, உறOகைளF� இழ��( த;�#� 

உலக ம�கைள� க1ேநா��ய��. அவ�க� ;ைர;  த�கB� வா<ைவ நல'டI� வள'டI� 

எ��ெகா�ள( ேதைவயான அைன(� வர�கைளF� ெபா5ய ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம 

இைறV@�ேறா�.

ேந=ைம�� நாயகனான எ� இைறவா! எ� ேவ��தைல உ)�� ேக$பவேர! எ� இைறவா!

W��ைழ�க�ப&ேடா�, ைக;ட�ப&ேடா�, ைக�ெப1க�, 8ல�ெபய��� வா<ேவா�, அநாைதக� 

ஆ�ேயா��காக உ�ைம ம�றா=�ேறா�. இவ�கB� வா<�ைக.  வச�த� மல���டO�, உட  

நல(���, ெபா�� வள(��� ஏ*ற� ெப*/ வாழ அ�� 8>ய ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.

அ�6' த1ைதேய இைறவா!

உம� அ�ைபF�, இர�க(ைதF� ெப*/ ம�$� எ� இைளஞ�க� உம� வா�(ைத�# ம&=ேம 

எ�/� பJ�� உம� சா&Qகளா- வாழ அவ�கN�# அ�� த�� அவ�கைள ஆA�வ�(� 

வ5�ப=(�ய�ள ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம ம�றா=��ேறா�.

உம�காக� கா'���ேபா=�> அைம� அ?�>� இைறவா!

உ� ��அைவ இ�/ ச���#� சவா கைளF�, ெகா=ைமகைளF�, அத*# ஏ*ப=� 

அவெபய�கB����� கா(த�N�. ெபா/ைமF�, அைம�F� இ/�.  ெவ*9� ெப/� எ�ற 

�டமான ந�!�ைகைய எ�க� உ�ள�கB  Dைலெபற, உம� ஞான(ைதF� ஆAைரF� தர ேவ12 

இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�..

��ப@கைள A�>பவரா� இைறவா,

உலெக�#� X��காகO�, அைம��காகO� ஏ�#� உம� ம�கB� ��ப�கைள X��, அவ�க� 

;��8� X�F�, அைம�F� Dைற�த உலைக உ�வா��ட ேவ1=ெம�/ உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.
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