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���ப� ���ைர

இ�த ஞா*, இைறவ-"பா�.&� வ���ள இைறம�கைள� 012�3� ெபயரா4 

வா5$�0ேறா�. ஆ8.� ெபா��கால� 31 ஆ� வார ஞா*, வ-பா�.4 ப�ேக&,� 

ெகா8.���� நா� அைனவ�� இைற அ��&� #&1<� உ>யவ?க�. அதனா4தா� 

பைட���ேபாேத த@"ப�ட Aற"B� ெசய4பாடாக ம@த உ�வா�க� அைம����த�. �ற 

பைட"B�கைள 3ட மாCட" பைட"��D� இைறவ� ெகா8.��த உய>ய அ�B�� இ�த ஒ� 

எF$��கா�ேட ேபா�மான�. இ�த மாCட� # ைமG� HைறI� ெகா8டதா*��க இைறவ� 

ெச)����� ெசய4பாFக�, பைட"B # வ��, அத� Aற"Bக� அைன$�ேம இ�த 

மாCட$�&காக$தா� எ�1��0றைத நா� உணர #.0ற�.

இ$தைகய உய>ய ேநா�க�கKட� பLயா&றேல, வா5தேல இைற அ�ைப உண?�� வா5தலா��. 

இைறய�B உ�ளவ?களாக வாழI�, இைறவ� அ�Bெச)G� அைனவைரG� நா� அ�Bெச)� 

வாழI� உ,�ேய&றவ?களா) ந�ைமேய இ�த மா8BN�க ப�*4 ஆ8டவ���� 

காL�ைகயா��ேவா�. எனேவ இ�ைறய வாசக�கைள� கவன#ட� ேக�F இைறவைன அ�B� 

ெச)யI�, த�ைனேய அ�B� ெச)யI�, �றைரG� அ�B� ெச)யI� இ�ைறய ��"ப� 

வ-பா�.4 Aற"பாக ம�றாFேவா�.
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��வா�க� ம�றா �க�:

38Oல04 P&1�"பவேர! உ�ைம ேநா�0ேய எ� க8கைள உய?$�G�ேள�.

ப�4 : ஆ8டவேர எ�க� ம�றா�ைட� ேக�ட�K�.

அைன$ைத& பைட$தா( எ இைறவா!

எ� ��அைவ*� ��$த�ைத, ஆய?க�, இ�பா4 �ற3ய?க�, ெபா�Hைல*ன? ��அைவேயாF 

மைற"பLய� Aற"Bட� ெச)ய ேதைவயான ஞான$ைதG�, 3ேவக$ைதG� ெப&1டI�, 

Rயநல�கைள ேநா�காம4, இேயRைவ" ��ப&றI�, ம&றவ?கK�� ேசைவ B>யI� வர�கைள தர 

ேவ8Fெம�, இைறவா உ�ைம ம�றாF0ேறா�.

ஞான$�� ஊ.ேற இைறவா, உைம வா2$�� ேபா.34ேறா.

அைன$�&�� ேமலாக உ�ைம அ�B ெச)வ��, எ�க� அயலாைர அ�B ெச)வ�ேம Aற�த ெசப�, 

வ-பாF எ�C� ஞான$ைத, அ1I$ �றைன எ�கK��$ தா��. உ�ைம எ�க� #  

இதய$ேதாF�, #  ஆ&றேலாF�, #  அ1ேவாF� அ�B ெச)ய இைறவா உ�ைம 

ம�றாF0ேறா�.

எ6க� ந8
ைகயான எ இைறவா!

உம� அ�ைபG�, இர�க$ைதG�, க�ைணையG� அCப3�க எ�கK�� உத3B>G�. எ�க� 

ந���ைகைய ஆழ"பF$��; நா�க� B>0�ற A�னT A1ய ெசய4கU<�, ேப�A<� உ�ைம" 

பைறசா&றI� எம�� உதI�. Aற"பாக வா53� இ�� V5���ள இட�கU4 உம� ஒUைய$ 

தா��பவ?களாக எ�ைம மா&1ட இைறவா உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.
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அ�8� இைறவா!

ெப�� ெதா&,ேநாயா4 இ�ன<�� உ�ளா0 உடைமகைளG�, உறIகைளG� இழ��$ த3��� 

உலக ம�கைள� க8ேநா�0ய��. அவ?க� 3ைர34 த�கU� வா5ைவ நல#டC� வள#டC� 

எ�?ெகா�ள$ ேதைவயான அைன$� வர�கைளG� ெபா-ய ேவ8Fெம�, இைறவா உ�ைம 

இைறTR0ேறா�.

எம
: இர6: தா;�� மகேன, எ இைறவா!

ெதா&,ேநா*� தா�க$����� # ைமயாக 3Fதைல" ெபறI�, வ��கால$�4 எ� ச�த�ன? 

ந&Rக#�, மனபல#�, ெபா�ளாதார வள?�AG� ெப&, இWIல04 உம� ெச)Pர?களா) 

பLெச)�ட அவ?கK�� ஞான$ைதG�, �டமான ந���ைகG� தர ேவ8Fெம�, இைறவா 

உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

அ�<$ த=ைதேய இைறவா!

உம� அ�ைபG�, இர�க$ைதG� ெப&, ம0 � எ� இைளஞ?க� உம� வா?$ைத�� ம�Fேம 

எ�,� பL�� உம� சா�Aகளா) வாழ அவ?கK�� அ�� த�� அவ?கைள ஆX?வ�$� 

வ-"பF$�ய�ள ேவ8Fெம�, இைறவா உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

எ6க� ந>லாயேன!

மைற$Y� பL�காக தாராளமாக ப�கU"B� ெச)G� அைனவ��காகI� ம�றாF0ேறா�. 

ஆேரா�0ய$ைதG� அ�B, அைம�, ம05�A Hைற�த ந4வா5ைவG� அவ?க� 

அCப3���ெபா��F அவ?கைள ேம� ேம<� ஆA?வ��க உ�Nட� ம�றாF0ேறா�. ேம<� 

எ4லா3தமான அட�க#ைறக�, Zைமக� ம&,� ��ப�கU���� பா�கா$�டI� இைறவா, 

உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

	�ப6கைள @
:பவரா இைறவா,

உலெக��� [��காகI�, அைம��காகI� ஏ��� உம� ம�கU� ��ப�கைள [�0, அவ?க� 

3��B� [�G�, அைம�G� Hைற�த உலைக உ�வா�0ட ேவ8Fெம�, உ�ைம 

ம�றாF0ேறா�.

3


