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���ப� &�.ைர

ைக�மா0�"1யவ2கேள, ெபா��கால'�� இ�ப'�ர6டா� ஞா-0 ���ப�ைய 7ற� �க 

உ�கைள அ�ேபா: வரேவ*�ேறா�. நா� ஆ6டவ1ட� இ��� �ைட�"� ைக�மா0�காக 

ப=ேவா:�, ெப��த�ைமேயா:� வாழ இ�ைறய ��வ?பா: நம�" அைழ�@ A:�� ற�. 

த�ைம'தாேம உய2'�ேவா2 யாவ�� தாB'த�ெப0வ2; த�ைம'தாேம தாB'�ேவா2 உய2'த� 

ெப0வ2 எ�0 இேயD நம�" எEச1�ைக A:��றா2. பண'ைதG�, பதAையG�, @கைழG� 

A�� ' ேதடாம�, தாBE7ேயா: வா#மா0 ஆ6டவ2 நம�" அைழ�@ A:��றா2. 

இ��பவ2கேளா: உறH பாரா%:வைத� கா%IJ� இ�லாதவ2கேளா: ப�2�� வாBவத*" 

&த�ட� அK�"மா0 நா� அைழ�க�ப:�ேறா�. ப=H�, ப�2H� Lைற�த வாBH Mல�, 

கடH� த�� ைக�மாைற� ெப*0 ம�ழ வர� ேவ6I, இ'���ப�-� ப�ேக*ேபா�.
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��வா�க� ம
றா �க�:

A6Nல�� O*P��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க6கைள உய2'�G�ேள�.

ப�� : ஆ6டவேர எ�க� ம�றா%ைட� ேக%ட�R�.

ைக�மா0 அK�பவேர இைறவா,

உம� ப=�காக த�க� வாBைவ அ2�ப='��ள எ� ��'த�ைத, ஆய2க�, "��க�, �றவற'தா2 

அைனவ��, உம� &� தாBE7 உ�ளவ2களாக வாB��, ம�கR�" ெப��த�ைமGட� 

ெதா6டா*0� வரம�Rமா0 உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

அ�@' த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரSயா ேபா2 AைரA� &IH ெபறH�; அைம�யான Tழ� ஏ*படH�, ேபா1� 

பா��@�க� AைரA� �ரைடயH�, வ�&ைறக� &*0�ெபறH� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா:�ேறா�.

ஞான'�� உைறAடமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பலAத இழ�@�கைளE ச�����ற ம�கைள ஒ�@�ெகா:���ேறா�. அ�பான 

மWத2கைள, உட� உ0�@�கைள, உடைமகைள, L�ம�ைய, மன ம�BE7ைய, ேவைலகைள 

இ�.� பலவ*ைற இழ�� தA�ேபா��" ஆ0தலாகH�; ஆதரவாகH� Xேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா:�ேறா�.
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ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�'� ேவ0பா:க� ஏ*ப:��றேபா� ச6ைடகைள A:'� அைம�� ேபED வா2'ைதகK� Y2H 

காணH�, ம�கK� அைம�யான வாBைவG�, நலைனG� "P'� அ�கைற ெகா�ளH�, எ�க� 

தைலவ2கைள வ? நட'த ேவ6:ெம�0 இைறவா உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

தாB�ேதாைர உய2'���ற இேயDேவ,

எ�க� வாBA� நா�க� உ�ைம� ெப�ைம�ப:'� வா#� அ�ைள' தா��.  ற1டZ��� 

பாரா%ைட, &த�ைமைய, ம��ைப நா�க� எ�2பா2�காம�,  ற��" நா�க� வழ�"��ற ந�ல 

மனைத எ�கR�"' த�த�ள உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

ந� �ைக த�பவேர இைறவா,

உல�� ேபா2 பத*ற�, வ�&ைற, ேவைல-�ைம ேபா�ற ப�ேவ0  ரEசைன களா� ந� �ைக 

இழ�� தA�"� இைளேயா2, உ� ��மக� இேயD வ?யாக ந�  �ைக Lைற�த எ�2கால'ைத� 

காண உதHமா0 உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

இைறவா!

[6:� உலைக வா%Iவைத�"� இ�த ெதா*0 ேநா-���� உலகம�கைள கா�பா*0�. இழ�த 

வாBைவ [6:� ெப*0 வளைமேயா: @��ெபா?ேவா:� உம� சா%7களாக வல� வர' 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா?Gமா0 உ-2'த இேயDA� வ?யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா:��ேறா�.

[%@ அK�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�%க� [தான ஆைசயா� உறHக�, உட�நல� ம*0� மன அைம�ைய இழ�� தA�"� 

ம�க� அைனவ��, A6Nல" சா2�தவ*P� மனைத ெசJ'� உம� [%ைப அ.பA�க வரம�ள 
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