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தமை�ப்ப — வா�ழ்க்மைகி

கோகி�ல்டன் உமை�:  கோ���ர் 6 : 23

"தேதவானுமைடயி க	ருமைபவாரதே�� நம்முமைடயி கர்த்தர�க	யி இதேயிசுக	றி	ஸ்துவா	ன�ல் உண்ட�ன
ந	த்த	யிஜூ)வான்."

பொப�றுப்பு ��த�யி�ன வா�சி�ப்பு: ஆத�யி�கி�ம் 5 : 1, 2, 21-24

1 ஆத��	ன் வாம்சவார��று: தேதவான் �னுஷமைனச் ச	ருஷ்டித்த ந�ளி	தே� 
அவாமைனத் தேதவாச�யி��க உண்ட�க்க	ன�ர்.

2 அவார்கமைளி ஆணும் பெபண்ணு��கச் ச	ருஷ்டித்து, அவார்கமைளி ஆச)ர்வாத	த்து, 
அவார்கமைளிச் ச	ருஷ்டித்த ந�ளி	தே� அவார்களுக்கு �னுஷர் என்று தேபர	ட்ட�ர்.

21 ஏதேன�க்கு அறுபத்மைதந்து வாயித�னதேப�து, பெ�த்தூச��மைவாப் பெபற்றி�ன்.
22 ஏதேன�க்கு பெ�த்தூச��மைவாப் பெபற்றிப	ன், முந்நூறு வாருஷம் தேதவாதேன�தேட 

சஞ்சர	த்துக்பெக�ண்டிருந்து, கு��ரமைரயும் கு��ரத்த	கமைளியும் பெபற்றி�ன்.
23 ஏதேன�க்குமைடயி ந�பெளில்��ம் முந்நூற்று அறுபத்மைதந்து வாருஷம்.
24 ஏதேன�க்கு தேதவாதேன�தேட சஞ்சர	த்துக்பெக�ண்டிருக்மைகயி	ல், 

க�ணப்பட��ற்தேப�ன�ன்; தேதவான் அவாமைன எடுத்துக்பெக�ண்ட�ர்.

ப�டம் ப��சிங்கிம்

மைபப�ளி���ருந்து

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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1. 2 இ��ஜூ�க்கிள் 2 : 1-12

1 கர்த்தர் எ�	யி�மைவாச் சுழல்க�ற்றி	தே� பரதே��கத்த	ற்கு எடுத்துக் பெக�ள்ளிப் 
தேப�க	றிதேப�து, எ�	யி� எ�	ச�தேவா�தேடகூடக் க	ல்க��	�	ருந்து புறிப்பட்டுப்தேப�ன�ன்.

2 எ�	யி� எ�	ச�மைவா தேந�க்க	: ந) இங்தேக இரு; கர்த்தர் என்மைனப் பெபத்தேதல்�ட்டும் 
தேப�க அனுப்புக	றி�ர் என்றி�ன். அதற்கு எ�	ச�: ந�ன் உம்மை� வா	டுக	றித	ல்மை� என்று
கர்த்தர	ன் ஜூ)வாமைனயும் உம்முமைடயி ஜூ)வாமைனயும்பெக�ண்டு பெச�ல்லுக	தேறின் என்றி�ன்; 
அப்படிதேயி இருவாரும் பெபத்தேதலுக்குப் தேப�ன�ர்கள்.

3 அப்பெப�ழுது பெபத்தேத�	�	ருந்த த)ர்க்கதர	ச	களி	ன் புத்த	ரர் எ�	ச�வா	ன	டத்த	ல் வாந்து: 
இன்மைறிக்குக் கர்த்தர் உனக்குத் தமை�மை�யி�யி	ருக்க	றி உன் எஜூ��மைன 
உன்மைனவா	ட்டு எடுத்துக் பெக�ள்வா�ர் என்பது உனக்குத் பெதர	யு�� என்றி�ர்கள். 
அதற்கு அவான்: எனக்குத் பெதர	யும், சும்�� இருங்கள் என்றி�ன்.

4 ப	ன்பு எ�	யி� அவாமைன தேந�க்க	: எ�	ச�தேவா, ந) இங்தேக இரு; கர்த்தர் என்மைன 
எர	தேக��ட்டும் தேப�க அனுப்புக	றி�ர் என்றி�ன். அதற்கு அவான்: ந�ன் உம்மை� 
வா	டுக	றித	ல்மை� என்று கர்த்தருமைடயி ஜூ)வாமைனயும் உம்முமைடயி ஜூ)வாமைனயும்பெக�ண்டு 
பெச�ல்லுக	தேறின் என்றி�ன்; அப்படிதேயி அவார்கள் எர	தேக�வுக்கு வாந்த�ர்கள்.

5 எர	தேக�வா	�	ருந்த த)ர்க்கதர	ச	களி	ன் புத்த	ரர் எ�	ச�வா	ன	டத்த	ல் வாந்து: இன்மைறிக்குக் 
கர்த்தர் உனக்குத் தமை�மை�யி�யி	ருக்க	றி உன் எஜூ��மைன உன்மைனவா	ட்டு 
எடுத்துக்பெக�ள்வா�ர் என்பது உனக்குத் பெதர	யு�� என்று அவாமைனக் தேகட்ட�ர்கள். 
அதற்கு அவான்: எனக்குத் பெதர	யும், சும்�� இருங்கள் என்றி�ன்.

6 ப	ன்பு எ�	யி� அவாமைன தேந�க்க	: ந) இங்தேக இரு; கர்த்தர் என்மைன தேயி�ர்த�னுக்கு 
அனுப்புக	றி�ர் என்றி�ன். அதற்கு அவான்: ந�ன் உம்மை� வா	டுக	றித	ல்மை� என்று 
கர்த்தருமைடயி ஜூ)வாமைனயும் உம்முமைடயி ஜூ)வாமைனயும்பெக�ண்டு பெச�ல்லுக	தேறின் 
என்றி�ன்; அப்படிதேயி இருவாரும் தேப�ன�ர்கள்.

7 த)ர்க்கதர	ச	களி	ன் புத்த	ரர	ல் ஐம்பதுதேபர் தேப�ய், தூரத்த	தே� ப�ர்த்துக்பெக�ண்டு 
ந	ன்றி�ர்கள்; அவார்கள் இருவாரும் தேயி�ர்த�ன் கமைரயி	தே� ந	ன்றி�ர்கள்.

8 அப்பெப�ழுது எ�	யி�, தன் ச�ல்மைவாமையி எடுத்து முறுக்க	த் தண்ண)மைர அடித்த�ன்; 
அது இருபக்க��கப் ப	ர	ந்தது; அவார்கள் இருவாரும் உ�ர்ந்த தமைரவாழ	யி�ய் 
அக்கமைரக்குப் தேப�ன�ர்கள்.

9 அவார்கள் அக்கமைரப்பட்டப	ன்பு, எ�	யி� எ�	ச�மைவா தேந�க்க	: ந�ன் உன்மைனவா	ட்டு 
எடுத்துக்பெக�ள்ளிப்படு முன்தேன ந�ன் உனக்குச் பெசய்யிதேவாண்டியிது என்ன தேகள் 
என்றி�ன். அதற்கு எ�	ச�: உம்�	டத்த	லுள்ளி ஆவா	யி	ன் வாரம் எனக்கு இரட்டிப்ப�ய்க்
க	மைடக்கும்படி தேவாண்டுக	தேறின் என்றி�ன்.

10 அதற்கு அவான்: அர	த�ன க�ர	யித்மைதக் தேகட்ட�ய்; உன்மைனவா	ட்டு ந�ன் 
எடுத்துக்பெக�ள்ளிப்படுமைகயி	ல் என்மைன ந) கண்ட�ல் உனக்குக் க	மைடக்கும்; 
இல்��வா	ட்ட�ல் க	மைடயி�து என்றி�ன்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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11 அவார்கள் தேபச	க்பெக�ண்டு நடந்துதேப�மைகயி	ல், இதேத�, அக்க	ன	ரதமும் அக்க	ன	க் 
குத	மைரகளும் அவார்கள் நடுவா�க வாந்து இருவாமைரயும் ப	ர	த்தது; எ�	யி� 
சுழல்க�ற்றி	தே� பரதே��கத்த	ற்கு ஏறி	ப்தேப�ன�ன்.

12 அமைத எ�	ச� கண்டு: என் தகப்பதேன, என் தகப்பதேன, இஸ்ரதேவாலுக்கு இரதமும் 
குத	மைரவா)ரரு��ய் இருந்தவாதேர என்று பு�ம்ப	ன�ன்; அவாமைன அப்புறிம் க�ண��ல், 
தன் வாஸ்த	ரத்மைதப் ப	டித்து இரண்டு துண்ட�கக் க	ழ	த்த�ன்.

2. கோயி�வா�ன் 11 : 1, 4 (க்கு 2nd ,), 11 (ந�து)-15, 17, 32-34, 38-44

1 �ர	யி�ளும் அவாள் சதேக�தர	யி�க	யி ��ர்த்த�ளும் இருந்த பெபத்த�ன	யி� 
க	ர��த்த	லுள்ளிவான�க	யி ��சரு என்னும் ஒருவான் வா	யி�த	ப்பட்டிருந்த�ன்.

4 இதேயிசு அமைதக் தேகட்டபெப�ழுது: இந்த வா	யி�த	 �ரணத்துக்கு ஏதுவா�யி	ர��ல் 
தேதவானுமைடயி �க	மை� வா	ளிங்குவாதற்கு ஏதுவா�யி	ருக்க	றிது; தேதவானுமைடயி கு��ரனும் 
அத	ன�ல் �க	மை�ப்படுவா�ர் என்றி�ர்.

11 இமைவாகமைளி அவார் பெச�ல்�	யிப	ன்பு அவார்கமைளி தேந�க்க	: நம்முமைடயி ச	தேநக	தன�க	யி
��சரு ந	த்த	மைரயிமைடந்த	ருக்க	றி�ன். ந�ன் அவாமைன எழுப்பப்தேப�க	தேறின் என்றி�ர்.

12 அதற்கு அவாருமைடயி ச)ஷர்கள்: ஆண்டவாதேர, ந	த்த	மைரயிமைடந்த	ருந்த�ல் 
சுக�மைடவா�ன் என்றி�ர்கள்.

13 இதேயிசுவா�னவார் அவானுமைடயி �ரணத்மைதக் குறி	த்து அப்படிச் பெச�ன்ன�ர்; 
அவார்கதேளி� ந	த்த	மைர பெசய்து இமைளிப்ப�றுக	றிமைதக் குறி	த்துச் பெச�ன்ன�பெரன்று 
ந	மைனத்த�ர்கள்.

14 அப்பெப�ழுது இதேயிசு அவார்கமைளி தேந�க்க	: ��சரு �ர	த்துப்தேப�ன�ன் என்று 
பெவாளி	ப்பமைடயி�ய்ச் பெச�ல்�	;

15 ந�ன் அங்தேக இர�தத	ன�ல் ந)ங்கள் வா	சுவா�சமுள்ளிவார்களி�க	றிதற்கு ஏதுவுண்பெடன்று 
உங்கள் ந	�	த்தம் சந்தேத�ஷப்படுக	தேறின்; இப்பெப�ழுது அவான	டத்த	ற்குப் தேப�தேவா�ம் 
வா�ருங்கள் என்றி�ர்.

17 இதேயிசு வாந்ததேப�து அவான் கல்�மைறியி	ல் மைவாக்கப்பட்டு ந�லுந�ளி�யி	ற்பெறின்று 
கண்ட�ர்.

32 இதேயிசு இருந்த இடத்த	ல் �ர	யி�ள் வாந்து, அவாமைரக் கண்டவுடதேன, அவார் ப�தத்த	ல்
வா	ழுந்து: ஆண்டவாதேர, ந)ர் இங்தேக இருந்த)ர�ன�ல் என் சதேக�தரன் �ர	க்க��ட்ட�ன்
என்றி�ள்.

33 அவாள் அழுக	றிமைதயும் அவாதேளி�தேடகூட வாந்த யூதர்கள் அழுக	றிமைதயும் இதேயிசு 
கண்டதேப�து ஆவா	யி	தே� க�ங்க	த் துயிர�மைடந்து:

34 அவாமைன எங்தேக மைவாத்த)ர்கள் என்றி�ர். ஆண்டவாதேர, வாந்து ப�ரும் என்றி�ர்கள்;
38 அப்பெப�ழுது இதேயிசு �றுபடியும் த�க்குள்தேளி க�ங்க	க் கல்�மைறியி	ன	டத்த	ற்கு 

வாந்த�ர். அது ஒரு குமைகயி�யி	ருந்தது; அத	ன்தே�ல் ஒரு கல் மைவாக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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39 இதேயிசு: கல்மை� எடுத்துப்தேப�டுங்கள் என்றி�ர். �ர	த்தவானுமைடயி சதேக�தர	யி�க	யி 
��ர்த்த�ள் அவாமைர தேந�க்க	: ஆண்டவாதேர, இப்பெப�ழுது ந�றுதே�, ந�லுந�ளி�யி	ற்தேறி 
என்றி�ள்.

40 இதேயிசு அவாமைளி தேந�க்க	: ந) வா	சுவா�ச	த்த�ல் தேதவானுமைடயி �க	மை�மையிக் க�ண்ப�ய் 
என்று ந�ன் உனக்குச் பெச�ல்�வா	ல்மை�யி� என்றி�ர்.

41 அப்பெப�ழுது �ர	த்தவான் மைவாக்கப்பட்ட இடத்த	�	ருந்த கல்மை� 
எடுத்துப்தேப�ட்ட�ர்கள். இதேயிசு தம்முமைடயி கண்கமைளி ஏபெறிடுத்து: ப	த�தேவா, ந)ர் 
எனக்குச் பெசவா	பெக�டுத்தபடியி	ன�ல் உம்மை� ஸ்தேத�த்த	ர	க்க	தேறின்.

42 ந)ர் எப்பெப�ழுதும் எனக்குச் பெசவா	பெக�டுக்க	றி)ர் என்று ந�ன் அறி	ந்த	ருக்க	தேறின்; 
ஆன�லும் ந)ர் என்மைன அனுப்ப	னமைதச் சூழ்ந்துந	ற்கும் ஜூனங்கள் 
வா	சுவா�ச	க்கும்படியி�க அவார்கள் ந	�	த்தம் இமைதச் பெச�ன்தேனன் என்றி�ர்.

43 இமைவாகமைளிச் பெச�ன்னப	ன்பு: ��சருதேவா, பெவாளி	தேயி வா� என்று, உரத்த சத்த��ய்க் 
கூப்ப	ட்ட�ர்.

44 அப்பெப�ழுது, �ர	த்தவான் பெவாளி	தேயி வாந்த�ன். அவான் க�ல்களும் மைககளும் ப	தேரதச் 
ச)மை�களி	ன�ல் கட்டப்பட்டிருந்தது, அவான் முகமும் ச)மை�யி�ல் சுற்றிப்பட்டிருந்தது. 
இதேயிசு அவார்கமைளி தேந�க்க	: இவாமைனக் கட்டவா	ழ்த்துவா	டுங்கள் என்றி�ர்.

3. கோயி�வா�ன் 3 : 16

16 தேதவான், தம்முமைடயி ஒதேரதேபறி�ன கு��ரமைன வா	சுவா�ச	க்க	றிவான் எவாதேன� அவான் 
பெகட்டுப்தேப�க��ல் ந	த்த	யிஜூ)வாமைன அமைடயும்படிக்கு, அவாமைரத் தந்தருளி	, 
இவ்வாளிவா�ய் உ�கத்த	ல் அன்புகூர்ந்த�ர்.

4. கோயி�வா�ன் 17 : 1-3

1 இதேயிசு இமைவாகமைளிச் பெச�ன்ன ப	ன்பு தம்முமைடயி கண்கமைளி வா�னத்துக்கு 
ஏபெறிடுத்து:

2 ப	த�தேவா, தேவாமைளி வாந்தது, ந)ர் உம்முமைடயி கு��ரனுக்குத் தந்தருளி	ன யி�வாருக்கும் 
அவார் ந	த்த	யிஜூ)வாமைனக் பெக�டுக்கும்பெப�ருட்டு ��ம்ச��ன யி�வார்தே�லும் ந)ர் 
அவாருக்கு அத	க�ரங்பெக�டுத்தபடிதேயி, உம்முமைடயி கு��ரன் உம்மை� 
�க	மை�ப்படுத்தும்படிக்கு ந)ர் உம்முமைடயி கு��ரமைன �க	மை�ப்படுத்தும்.

3 ஒன்றி�ன பெ�ய்த்தேதவான�க	யி உம்மை�யும் ந)ர் அனுப்ப	னவார�க	யி 
இதேயிசுக	றி	ஸ்துமைவாயும் அறி	வாதேத ந	த்த	யிஜூ)வான்.

5. 2 பொகி���ந்த�யிர் 9 : 15

15 தேதவான் அருளி	யி பெச�ல்�	முடியி�த ஈவுக்க�க அவாருக்கு ஸ்தேத�த்த	ரம்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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அறி�வா�யில் �ற்றும் ஆகோ��க்கி�யிம்

1. 246 : 27-31

வா�ழ்க்மைக ந	த்த	யி��னது.  இமைத ந�ம் கண்டுப	டித்து,  அதன் ஆர்ப்ப�ட்டத்மைதத் பெத�டங்க
தேவாண்டும்.  வா�ழ்க்மைகயும் நன்மை�யும் அழ	யி�தமைவா.  ஆகதேவா,  இருப்பு பற்றி	யி ந�து
கருத்துக்கமைளி வாயிது �ற்றும் ப்மைளிட்டின் என்பமைத வா	ட,  அருமை�,  புத்துணர்ச்ச	 �ற்றும்
பெத�டர்ச்ச	யி�க வாடிவாமை�ப்தேப�ம்.

2. 72 : 13-16

�ரண நம்ப	க்மைக (வா�ழ்க்மைகயி	ன் பெப�ருள் உணர்வு) �ற்றும் அழ	யி�த உண்மை� 
(ஆன்�)க உணர்வு) ஆக	யிமைவா ட�பெரஸ் �ற்றும் தேக�துமை�, அமைவா முன்தேனற்றித்த�ல் 
ஒன்றுபட��ல், ப	ர	க்கப்படுக	ன்றின.

3. 14 : 25-30

பெப�ருள் வா�ழ்வா	ன் நம்ப	க்மைக �ற்றும் கனவா	�	ருந்து முற்றி	லும் தன	த்தன	யி�க 
இருப்பது, வா�ழ்க்மைக பெதய்வா)க��னது, ஆன்�)க புர	தமை�யும், முழு பூ�	யி	லும் 
�ன	தன	ன் ஆத	க்கத்த	ன் நனமைவாயும் பெவாளி	ப்படுத்துக	றிது. இந்த புர	தல் ப	மைழமையி 
பெவாளி	ப்படுத்துக	றிது �ற்றும் தேந�யுற்றிவார்கமைளி குணப்படுத்துக	றிது, அதனுடன் ந)ங்கள் 
"அத	க�ரம் உள்ளி ஒருவார�க" தேபச��ம்.

4. 258 : 25-5

�ன	தர்கள் ஆன்�)க �ன	தமைனப் பற்றி	யும் அவாரது ச	ந்தமைனயி	ன் எல்மை�யிற்றி வாரம்மைபப்
பற்றி	யும் �	கவும் அபூரண உணர்மைவாக் பெக�ண்டுள்ளினர்.  அவாருக்கு ந	த்த	யி ஜூ)வான்
பெச�ந்த��னது.  ஒருதேப�தும் ப	றிக்கவா	ல்மை�,  ஒருதேப�தும் இறிக்கவா	ல்மை�,  ந	த்த	யி
அறி	வா	யி�	ல் கடவுளி	ன் அரச�ங்கத்த	ன் க)ழ்,  �ன	தன் தனது உயிர்ந்த தேத�ட்டத்த	�	ருந்து
வா	ழுவாது ச�த்த	யி�	ல்மை�.

ஆன்�)க உணர்வா	ன் மூ�ம்,  ந)ங்கள் பெதய்வா)கத்த	ன் இதயித்மைத அறி	ந்து பெக�ள்ளி��ம்,
இதன�ல் வா	ஞ்ஞா�னத்த	ல் �ன	தன் என்றி பெப�துவா�ன பெச�ல் புர	ந்துபெக�ள்ளித்
பெத�டங்குக	றிது.  �ன	தன் பெதய்வாத்த	ல் உள்வா�ங்கப்படுவாத	ல்மை�,  �ன	தன் தன்
தன	த்துவாத்மைத இழக்க முடியி�து,  ஏபெனன்றி�ல் அவான் ந	த்த	யி ஜூ)வாமைன ப	ரத	ப�	க்க	றி�ன்;
அவார் ஒரு தன	மை�ப்படுத்தப்பட்ட,  தன	மை�யி�ன தேயி�சமைனயில்�,  ஏபெனன்றி�ல் அவார்
எல்மை�யிற்றி �னமைதக் குறி	க்க	றி�ர், எல்�� பெப�ருட்களி	ன் கூட்டுத்பெத�மைகயும்.

5. 245 : 32-26

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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எல்மை�யிற்றிது ஒருதேப�தும் பெத�டங்கவா	ல்மை�, அது ஒருதேப�தும் முடிவாமைடயி�து. 
�னமைதயும் அதன் அமை�ப்புகமைளியும் ஒருதேப�தும் அழ	க்க முடியி�து. �ன	தன் ஒரு ஊசல்
அல்�, த)மை�க்கும் நல்�துக்கும் இமைடயி	ல் ஊச��டுக	றிது, �க	ழ்ச்ச	 �ற்றும் துக்கம், தேந�ய் 
�ற்றும் ஆதேர�க்க	யிம், வா�ழ்க்மைக �ற்றும் இறிப்பு. வா�ழ்க்மைகயும் அதன் த	றின்களும் 
க�பெ�ண்டர்களி�ல் அளிவா	டப்படவா	ல்மை�. பர	பூரண �ற்றும் அழ	யி�தமைவா அவாற்றி	ன் 
பமைடப்ப�ளிர	ன் ந	த்த	யி ஒற்றுமை�. �ன	தன் எந்த வாமைகயி	லும் ஒரு பெப�ருள் க	ரு�	 
அபூரணத்த	�	ருந்து உயிர்ந்து, அவானது தேத�ற்றித்த	ற்கு தே�தே� ஆவா	மையி அமைடயி 
முயிற்ச	க்க	றி�ன். ஸ்ட்ர)ம் அதன் மூ�த்மைத வா	ட உயிர்ந்தத�க இல்மை�.

சூர	யி ஆண்டுகளி	ன் வா�ழ்க்மைகமையி அளிவா	டுவாது இமைளிஞார்கமைளிக் பெக�ள்மைளியிடித்து, 
வாயித	ற்கு அச	ங்கத்மைத அளி	க்க	றிது. நல்பெ��ழுக்கம் �ற்றும் சத்த	யித்த	ன் கத	ர	யிக்க 
சூர	யின் இருப்பதுடன் இமைணந்த	ருக்க	றிது. ஆண்மை� என்பது அதன் ந	த்த	யி நண்பகல், 
வா)ழ்ச்ச	யிமைடந்த சூர	யின�ல் குமைறிக்கப்படவா	ல்மை�. இயிற்ப	யில் �ற்றும் பெப�ருள், அழக	ன் 
ந	மை�யிற்றி உணர்வு �ங்கும்தேப�து, ஆவா	யி	ன் ப	ரக�சம் ப	ரக�ச��ன �ற்றும் அழ	யி�த 
�க	மை�களுடன் பெப�றி	க்கப்பட்ட உணர்வா	ன் �)து வா	டியி தேவாண்டும்.

ஒருதேப�தும் வாயிது பத	வு பெசய்யி தேவாண்ட�ம். க��வார	மைச தரவு எப்தேப�தும் பரந்த 
பகுத	யி�க இல்மை�. ப	றிப்பு �ற்றும் இறிப்பு தேநர அட்டவாமைணகள் ஆண்மை�க்கும் 
பெபண்ணுக்கும் எத	ர�ன ப� சத	த்த	ட்டங்கள். நல்� �ற்றும் அழக�ன அமைனத்மைதயும் 
அளிவா	டுவாதற்கும் கட்டுப்படுத்துவாதற்கும் உள்ளி ப	மைழமையித் தவா	ர, �ன	தன் இருபது 
ஆண்டுகளுக்கும் பத்துக்கும் தே���க அனுபவா	ப்ப�ன், இன்னும் அவானுமைடயி வா)ர	யிம், 
புத்துணர்ச்ச	 �ற்றும் வா�க்குறுத	மையிக் க�த்துக்பெக�ள்வா�ன். அழ	யி�த �னத	ன�ல் 
ந	ர்வாக	க்கப்படும் �ன	தன் எப்தேப�தும் அழக�கவும் ப	ர��ண்ட��கவும் இருப்ப�ன். 
ஒவ்பெவா�ரு அடுத்த ஆண்டும் ஞா�னம், அழகு �ற்றும் புன	தத்மைத பெவாளி	ப்படுத்துக	றிது.

6. 151 : 18-21

பயிம் ஒருதேப�தும் இருப்பமைதயும் அதன் பெசயிமை�யும் ந	றுத்தவா	ல்மை�. இரத்தம், இதயிம், 
நுமைரயி)ரல், மூமைளி தேப�ன்றிவாற்றுக்கு, கடவுளுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்மை�. 
உண்மை�யி�ன �ன	தன	ன் ஒவ்பெவா�ரு பெசயில்ப�டும் பெதய்வா)க �னத	ன�ல் 
ந	ர்வாக	க்கப்படுக	றிது.

7. 264 : 15-19

வா�ழ்க்மைக என்பது ஆவா	 என்பமைத ந�ம் உணரும்தேப�து, ஒருதேப�தும் அல்�து 
பெப�ருளி	ல் இல்மை�, இந்த புர	தல் சுயி முழுமை�யி�க வா	ர	வாமைடயும், அமைனவாமைரயும் 
கடவுளி	டம் கண்டுப	டிக்கும், நல்�து, தேவாறு எந்த உணர்வும் தேதமைவாயி	ல்மை�.

8. 75 : 12-16

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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��சருமைவாப் பற்றி	 இதேயிசு பெச�ன்ன�ர்:  "எங்கள் நண்பர் ��சரஸ் தூங்குக	றி�ர்,
ஆன�ல் ந�ன் அவாமைர தூக்கத்த	�	ருந்து எழுப்பும்படி பெசல்க	தேறின்."  ��சரஸ்
ஒருதேப�தும் இறிந்தத	ல்மை� என்றி புர	த��ல் இதேயிசு ��சரமைS �)ட்பெடடுத்த�ர்,
அவாருமைடயி உடல் இறிந்துவா	ட்ட�ர்,  ப	ன்னர் �)ண்டும் வா�ழ்ந்த�ர் என்றி ஒப்புத��ல்
அல்�.

9. 429 : 31-12

இதேயிசு கூறி	ன�ர் (தேயி�வா�ன் 8: 51), "ஒருவான் என் வா�ர்த்மைதமையிக் மைகக்பெக�ண்ட�ல், 
அவான் என்பெறின்மைறிக்கும் �ரணத்மைதக் க�ண்பத	ல்மை� என்று உங்களுக்குச்." அந்த 
அறி	க்மைக ஆன்�)க வா�ழ்க்மைகயி	ல் �ட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்�, ஆன�ல் இருப்ப	ன் 
அமைனத்து ந	கழ்வுகமைளியும் உள்ளிடக்க	யிது. இதேயிசு இமைத ந	ரூப	த்த�ர், இறிப்பவார்கமைளி 
குணப்படுத்துக	றி�ர், இறிந்தவார்கமைளி எழுப்ப	ன�ர். �ரண �னம் ப	மைழயுடன் ப	ர	ந்து, அதன்
பெசயில்களி�ல் தன்மைனத் தள்ளி	 மைவாக்க தேவாண்டும், �ற்றும் அழ	யி�த ஆண்மை�, 
க	றி	ஸ்துவா	ன் இ�ட்ச	யி��க தேத�ன்றும். வா	சுவா�சம் அதன் எல்மை�கமைளி வா	ர	வுபடுத்த	, 
பெப�ருளுக்குப் பத	��க ஆவா	யி	ன் �)து தங்க	யி	ருப்பதன் மூ�ம் அதன் தளித்மைத 
ப�ப்படுத்த தேவாண்டும். �ன	தன் �ரணம் குறி	த்த தனது நம்ப	க்மைகமையி மைகவா	டும்தேப�து, 
அவான் கடவுள், வா�ழ்க்மைக, அன்பு ஆக	யிவாற்மைறி தேந�க்க	 தேவாக��க முன்தேனறுவா�ன். 
தேந�ய் �ற்றும் இறிப்பு �)த�ன நம்ப	க்மைக, ந	ச்சயி��க ப�வாத்த	ன் �)த�ன நம்ப	க்மைக 
தேப��தேவா, வா�ழ்க்மைக �ற்றும் ஆதேர�க்க	யித்த	ன் உண்மை�யி�ன உணர்மைவா மூடிவா	டுக	றிது. 
அறி	வா	யி�	ல் இந்த பெபர	யி உண்மை�மையி �ன	தகு�ம் எப்தேப�து எழுப்புக	றிது?

10.   302 : 15 (இணக்கி��ன)-18

… இணக்க��ன �ற்றும் அழ	யி�த �ன	தன் என்பெறின்றும் இருந்த	ருக்க	றி�ன், 
எந்தபெவா�ரு வா�ழ்க்மைகயி	லும், பெப�ருளி	லும், புத்த	ச��	த்தனத்த	லும் உள்ளி �ரண 
��மையிக்கு அப்ப�ல் �ற்றும் அதற்கு தே�ல் எப்தேப�தும் இருக்க	றி�ன்.

11.   426 : 11-32

�ரணத்த	ன் �)த�ன நம்ப	க்மைக அழ	க்கப்பட்டு,  �ரணம் இல்மை� என்று புர	ந்து
பெக�ள்ளிப்பட்ட�ல்,  இது ஒரு "வா�ழ்க்மைக �ர��க"  இருக்கும்,  அதன் பழங்களி�ல்
அறி	யிப்படுக	றிது. �ன	தன் தனது ஆற்றில்கமைளியும் முயிற்ச	கமைளியும் புதுப்ப	க்க தேவாண்டும்,
ப�ச�ங்குத்தனத்த	ன் முட்ட�ள்தனத்மைதக் க�ண தேவாண்டும்,  அதேத தேநரத்த	ல் தனது பெச�ந்த
இரட்ச	ப்மைபச் பெசய்யி தேவாண்டியிதன் அவாச	யித்மைதயும் கற்றுக்பெக�ள்ளி தேவாண்டும்.  தேந�யி�ல்
வா�ழ்க்மைகமையி அழ	க்க முடியி�து என்றும்,  �ன	தர்கள் ப�வாத்த	�	ருந்தேத� அல்�து
தேந�ய்களி	�	ருந்தேத� �ரணத்த�ல் க�ப்ப�ற்றிப்படுவாத	ல்மை� என்றும் அறி	யிப்பட்ட�ல்,  இந்த
புர	தல் வா�ழ்க்மைகயி	ன் புத	யி தன்மை�க்கு வா	மைரவுபடுத்தும்.  இது இறிப்பதற்க�ன

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.



 பக்கம் 8ஞா�யி	ற்றுக்க	ழமை�க்க�ன மைபப	ள் ப�டம், ஜூ�மை� 18, 2021
தமை�ப்ப: வா�ழ்க்மைக

வா	ருப்பத்மைத அல்�து கல்�மைறியி	ன் பயித்மைத ��ஸ்டர் பெசய்யும்,  இதன�ல் �ரண
இருப்மைபத் தூண்டும் பெபரும் பயித்மைத அழ	க்கும்.

�ரணத்த	ன் �)த�ன அமைனத்து நம்ப	க்மைகமையியும் மைகவா	டுவாதும்,  அதன் குச்ச	யி	ன் பயிமும்
அதன் தற்தேப�மைதயி உயிரத்த	ற்கு அப்ப�ற்பட்ட ஆதேர�க்க	யிம் �ற்றும் ஒழுக்கங்களி	ன்
தரத்மைத உயிர்த்தும்,  தே�லும் ந	த்த	யி வா�ழ்க்மைகயி	ல்,  கடவுள்�)து ச�ய்ந்த நம்ப	க்மைகயுடன்
க	றி	ஸ்தவாத்த	ன் பத�மைகமையி உயிர்த்த	ப் ப	டிக்க உதவும்.  ப�வாம் �ரணத்மைதக் பெக�ண்டு
வாந்தது,  ப�வாம் க�ண��ல் தேப�வாத�ல் �ரணம் �மைறிந்துவா	டும்.  �ன	தன் அழ	யி�தவான்,
உட��ல் இறிக்க முடியி�து, ஏபெனன்றி�ல் சரணமைடயி பெப�ருள் இல்மை�. வா	ஷயிம், �ரணம்,
தேந�ய், தேந�ய், ப�வாம் என்றி �ன	த கருத்துக்கள் அமைனத்தும் அழ	க்கப்பட��ம்.

12.   428 : 30-4

எழுத்த�ளிர் நம்ப	க்மைகயிற்றி கர	� தேந�மையிக் குணப்படுத்த	யுள்ளி�ர், தே�லும் கடவுமைளி 
ஒதேர வா�ழ்க்மைக என்று புர	ந்துபெக�ள்வாதன் மூ�ம் இறிப்பமைத வா�ழ்க்மைக �ற்றும் 
ஆதேர�க்க	யித்த	ற்கு உயிர்த்த	யுள்ளி�ர். சர்வாவால்�மை�யுள்ளி �ற்றும் ந	த்த	யி ஜூ)வான�ல் 
எமைதயும் பெவால்� முடியும் என்று நம்புவாது ப�வா��கும், தே�லும் �ரணம் இல்மை� என்றி 
புர	த�	ன�லும், ஆவா	யி	ன் ப	றி க	ருமைபயி	ன�லும் இந்த வா�ழ்க்மைக பெவாளி	ச்சத்த	ற்கு 
வாரப்பட தேவாண்டும்.

13.   249 : 6-10

ஆவா	யி	ன் பெதய்வா)க சக்த	மையி ந�ம் உணருதேவா�ம், நம்மை� வா�ழ்க்மைகயி	ன் புத	யி ந	மை�க்கு 
பெக�ண்டு வாருவாதேத�டு, அழ	க்கக்கூடியி எந்தபெவா�ரு �ன	த அல்�து பெப�ருள் சக்த	மையியும் 
அங்க)கர	க்கவா	ல்மை�. பெதய்வா)க "இருக்கும் சக்த	களுக்கு" ந�ம் உட்பட்டுள்தேளி�ம் என்று 
�க	ழ்தேவா�ம். இருப்பது உண்மை�யி�ன அறி	வா	யில்.

த�னசி�� கிடமை�கிள்

வாழங்க	யிவார் தே�ர	 தேபக்கர் எடி

த�னசி�� பொஜூபம்

ஒவ்பெவா�ரு ந�ளும் பெஜூப	ப்பது இந்த த	ருச்சமைபயி	ன் ஒவ்பெவா�ரு உறுப்ப	னர	ன்
கடமை�யி�கும்: "உம்முமைடயி ர�ஜ்யிம் வா�;"  பெதய்வா)க சத்த	யிம்,  வா�ழ்க்மைக,  அன்பு ஆக	யிவாற்றி	ன்
ஆட்ச	 என்னுள் ந	மை�பெபறிட்டும்,  எல்�� ப�வாங்கமைளியும் என்ன	ட�	ருந்து வா	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி வா�ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்களி	டமும் ப�சத்மைத வாளிப்படுத்த	, அவாற்மைறி ஆளிட்டும்!

சர்ச் மைகதேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 4

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.
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தமை�ப்ப: வா�ழ்க்மைக

கோந�க்கிங்கிள் �ற்றும் பொசியில்கிளுக்கி�ன வா�த�

த	 �தர் சர்ச்ச	ன் உறுப்ப	னர்களி	ன் தேந�க்கங்கள் அல்�து பெசயில்கமைளி வா	தேர�ததே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைணப்தேப� தூண்டக்கூட�து. அறி	வா	யி�	ல்,  பெதய்வா)க அன்பு �ட்டுதே� �ன	தமைன
ஆளுக	றிது;  ஒரு க	றி	ஸ்தவா வா	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன வாசத	கமைளியும்,  ப�வாத்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சதேக�தரத்துவாம்,  பெத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யிவாற்றி	லும்
ப	ரத	ப�	க்க	றி�ர். இந்த த	ருச்சமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்தேத�றும் கவான	த்து,  எல்��
த)மை�களி	�	ருந்தும்,  த)ர்க்கதர	சனம்,  த)ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆதே��சமைன,  பெசல்வா�க்கு பெசலுத்துதல்
அல்�து தவாறி�க பெசல்வா�க்கு பெசலுத்துதல் ஆக	யிவாற்றி	�	ருந்து வா	டுவா	க்கப்பட தேவாண்டும்.

சர்ச் மைகதேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 1

கிடமை�க்கு வா�ழ�ப்புணர்வு

ஆக்க	ர�	ப்பு �னந� ஆதே��சமைனகளுக்கு எத	ர�க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் பெக�ள்வாது
இந்த த	ருச்சமைபயி	ன் ஒவ்பெவா�ரு உறுப்ப	னர	ன் கடமை�யி�கும்,  தே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவாரது
தமை�வாருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அவார் பெசய்யி தேவாண்டியி கடமை�மையி �றிக்கதேவா�
புறிக்கண	க்கதேவா� கூட�து. அவாருமைடயி க	ர	மையிகளி�ல் அவார் ந	யி�யிந்த)ர்க்கப்படுவா�ர்,
ந	யி�யிப்படுத்தப்படுவா�ர் அல்�து கண்டிக்கப்படுவா�ர்.

சர்ச் மைகதேயிடு, கட்டுமைர 8, ப	ர	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	ர��ன ப்மைளின்ஃப)ல்ட் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் தேதவா��யித்த�ல் தயி�ர	க்கப்பட்டது. இது தே�ர	 தேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் தேஜூம்ஸ் மைபப	ளி	ன் தேவாத தே�ற்தேக�ள்கள் �ற்றும் க	றி	ஸ்தவா அறி	வா	யில் ப�டப்புத்தகம், அறி	வா	யில் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் க) 
உடன் தேவாதவாசனங்களி	�	ருந்து பெத�டர்புமைடயி பத்த	கமைளி உள்ளிடக்க	யிது.


