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ஞா�யி�ற்றுக்கி�ழமை� மே� 23, 2021

தமை�ப்ப — ஆத்�� �ற்றும் உடல்

மேகி�ல்டன் உமை�:  சங்கி�தம் 19 : 7

"கர்த்தருமைடயி மே�தம் குமை��ற்�தும்."

பொப�றுப்பு ��த�யி�ன வா�ச�ப்பு:  சங்கி�தம் 34: 1-4
நீ�த�பொ��ழ�கிள் 16: 17

1 கர்த்தமை  நா�ன் எக்க��த்த	லும் ஸ்மேத�த்த	 	ப்மேபன்; அ�ர் துத	 எப்மேப�தும் என் 
��யி	�	ருக்கும்.

2 கர்த்தருக்குள் என் ஆத்து�� மே�ன்மை�ப� �ட்டும்; சி	றுமை�ப்பட்ட�ர்கள் 
அமைதக்மேகட்டு �க	ழு��ர்கள்.

3 என்மேன�மேடகூடக் கர்த்தமை  �க	மை�ப்படுத்துங்கள்; நா�ம் ஒரு�	த்து அ�ர் நா��த்மைத 
உயிர்த்துமே����க.

4 நா�ன் கர்த்தமை த் மேதடிமேனன், அ�ர் எனக்குச் செசி�	செக�டுத்து, என்னுமைடயி எல்��ப் 
பயித்துக்கும் என்மைன நா2ங்க��க்க	�	ட்ட�ர்.

17 த2மை�மையி �	ட்டு �	�கு�மேத செசிம்மை�யி�ன�ர்களுக்குச் சி�ன�ன ப�மைத; தன் 
நாமைடமையிக் க�ன	த்த	ருக்க	��ன் தன் ஆத்து��மை�க் க�க்க	��ன்.

ப�டம் ப��சங்கிம்

மைபப�ளி���ருந்து

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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1. உப�கி�ம் 6 : 4, 5

4 இஸ் மே�மே�, மேகள்: நாம்முமைடயி மேத�ன�க	யி கர்த்தர் ஒரு�மே  கர்த்தர்.
5 நா2 உன் மேத�ன�க	யி கர்த்த 	டத்த	ல் உன் முழு இருதயித்மேத�டும், உன் முழு 

ஆத்து��மே��டும், உன் முழுப் ப�த்மேத�டும் அன்புகூரு��யி�க.

2. நீ�த�பொ��ழ�கிள் 15 : 32

32 புத்த	�த	மையித் தள்7	�	டுக	��ன் தன் ஆத்து��மை� செ�றுக்க	��ன்; 
கடிந்துசெக�ள்ளுதமை�க் மேகட்க	��மேன� ஞா�ன�மைட��ன்.

3. உப�கி�ம் 4 : 1 (க்கு 6th ,), 2, 9 (க்கு:), 29-31, 35

1 இஸ் மே��மே , நா2ங்கள் ப	மைழத்த	ருக்கும்படிக்கும், உங்கள் ப	த�க்க7	ன் மேத�ன�க	யி 
கர்த்தர் உங்களுக்குக் செக�டுக்க	� மேதசித்த	ல் நா2ங்கள் ப	 மே�சி	த்து அமைதச் 
சுதந்த 	த்துக்செக�ள்ளும்படிக்கும், நா2ங்கள் மைகக்செக�ள்ளு�தற்கு நா�ன் உங்களுக்குப் 
மேப�த	க்க	� கட்டமை7கமை7யும் நா	யி�யிங்கமை7யும் மேகளுங்கள்.

2 நா�ன் உங்களுக்குக் கற்ப	க்கும் உங்கள் மேத�ன�க	யி கர்த்த 	ன் கட்டமை7கமை7 
நா2ங்கள் மைகக்செக�ள்ளும்படி, நா�ன் உங்களுக்குக் கற்ப	க்க	� �சினத்மேத�மேட நா2ங்கள் 
ஒன்றும் கூட்டவும் மே�ண்ட�ம், அத	ல் ஒன்றும் குமை�க்கவும் மே�ண்ட�ம்.

9 ஓமே ப	மே� உன் மேத�ன�க	யி கர்த்தருக்கு முன்ப�க நா2 நா	ற்கும்மேப�து, கர்த்தர் என்மைன
மேநா�க்க	: 9னங்கமை7 என்ன	டத்த	ல் கூடி� ச்செசிய்து, என் ��ர்த்மைதகமை7 அ�ர்கள் 
மேகட்கும்படி பண்ணுமே�ன்; அ�ர்கள் பூ�	யி	ல் உயி	மே �டிருக்கும் நா�செ7ல்��ம் 
எனக்குப் பயிந்த	ருக்கும்படி அமை�கமை7க் கற்றுக்செக�ண்டு, தங்கள் ப	ள்மை7களுக்கும்
மேப�த	க்கக்கட�ர்கள் என்று செசி�ல்�	யி நா�7	ல்,

29 அப்செப�ழுது அங்மேகயி	ருந்து உன் மேத�ன�க	யி கர்த்தமை த் மேதடு��ய்; உன் முழு 
இருதயித்மேத�டும் உன் முழு ஆத்து��மே��டும் அ�மை த் மேதடும்மேப�து, அ�மை க் 
கண்டமைட��ய்.

30 நா2 �	யி�கு�ப்பட இமை�கசெ7ல்��ம் உன்மைனத் செத�டர்ந்து ப	டிக்கும்மேப�து, 
கமைடசி	நா�ட்க7	ல் உன் மேத�ன�க	யி கர்த்த 	டத்த	ல் த	ரும்ப	 அ�ர் சித்தத்த	ற்குக் 
க2ழ்ப்படி��யி�ன�ல்,

31 உன் மேத�ன�க	யி கர்த்தர் இ க்கமுள்7 மேத�ன�யி	ருக்க	�படியி�ல், அ�ர் உன்மைனக் 
மைக�	டவு��ட்ட�ர், உன்மைன அழ	க்கவு��ட்ட�ர், உன் ப	த�க்களுக்குத் த�ம் 
ஆமைDயி	ட்டுக் செக�டுத்த உடன்படிக்மைகமையி ��க்கவு��ட்ட�ர்.

35 கர்த்தமே  மேத�ன், அ�மை யில்���ல் மே�செ��ரு�ரும் இல்மை� என்பமைத நா2 
அ�	யும்படிக்கு, இது உனக்குக் க�ட்டப்பட்டது.

4. எமேசக்கி�மேயில் 1 : 1 (நீடந்தது), 3 (க்கு 1st ,)

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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1 இப்மேப�து நாடந்தது ...
3 கர்த்தருமைடயி ��ர்த்மைத ஆசி� 	யின�க	யி எமேசிக்க	மேயிலுக்கு செ�7	ப்பமைடயி�க 

�ந்தது,

5. எமேசக்கி�மேயில் 2 : 3 (க்கு:), 4-6 (க்கு 4th ,)

3 அ�ர் என்மைன மேநா�க்க	: �னுபுத்த	 மேன, எனக்கு �	மே �த��ய் எழும்ப	ன க�கக்க�  
9�த	யி�க	யி இஸ் மே�ல் புத்த	  	டத்த	ற்கு நா�ன் உன்மைன அனுப்புக	மே�ன்; அ�ர்களும்
அ�ர்கள் ப	த�க்களும் இந்நா�ள்�மை க்கும் எனக்கு �	மே �த��ய்த் 
துமே �கஞ்செசிய்த�ர்கள்.

4 அ�ர்கள் கடினமுகமும் மு ட்ட�ட்ட இருதயிமுமுள்7 புத்த	 ர்; அ�ர்க7	டத்த	ற்கு 
நா�ன் உன்மைன அனுப்புக	ன்மே�ன்; கர்த்த �க	யி ஆண்ட�ர் இன்ன	ன்னமைத 
உமை க்க	��ர் என்று அ�ர்கமே7�மேட செசி�ல்லு.

5 க�க�2ட்ட� க	யி அ�ர்கள் மேகட்ட�லும் சி 	, மேக7��	ட்ட�லும் சி 	, தங்களுக்குள்மே7
ஒரு த2ர்க்கத 	சி	 உண்செடன்க	�மைத அ�ர்கள் அ�	யிமே�ண்டும்.

6 �னுபுத்த	 மேன; நா2 அ�ர்களுக்குப் பயிப்படமே�ண்ட�ம்; அ�ர்கள் ��ர்த்மைதகளுக்கும் 
அஞ்சிமே�ண்ட�ம்.

6. எமேசக்கி�மேயில் 18 : 4 (க்கு:), 27 (जब), 30, 31 (க்கு:), 32 (इसलि�ये)

4 இமேத�, எல்�� ஆத்து��க்களும் என்னுமைடயிமை�கள்; தகப்பன	ன் ஆத்து�� 
எப்படிமேயி�, அப்படிமேயி �கன	ன் ஆத்து��வும் என்னுமைடயிது; ப��ஞ்செசிய்க	� 
ஆத்து��மே� சி�கும்.

27 ... துன்��ர்க்கன் த�ன் செசிய்த துன்��ர்க்கத்மைத�	ட்டு �	�க	, நா	யி�யித்மைதயும் 
நா2த	மையியும் செசிய்��மேனயி�க	ல், அ�ன் தன் ஆத்து��மை�ப் ப	மைழக்கப்பண்ணு��ன்.

30 ஆமைகயி�ல் இஸ் மே�ல் �ம்சித்த�மே , நா�ன் உங்க7	ல் அ�ன�மைன அ�ன�ன் 
�ழ	களுக்குத் தக்கத�க நா	யி�யிந்த2ர்ப்மேபன் என்று கர்த்த �க	யி ஆண்ட�ர் 
செசி�ல்லுக	��ர்; நா2ங்கள் �னந்த	ரும்புங்கள், உங்களுமைடயி எல்�� �2றுதல்கமை7யும் 
�	ட்டுத் த	ரும்புங்கள்; அப்செப�ழுது அக்க	 �ம் உங்கள் மேகட்டுக்குக் 
க� D��யி	ருப்பத	ல்மை�.

31 நா2ங்கள் துமே �கம்பண்D	ன உங்களுமைடயி எல்��த் துமே �கங்கமை7யும் உங்கள்மே�ல் 
இ �தபடிக்கு �	�க்க	, உங்களுக்குப் புது இருதயித்மைதயும் புது ஆ�	மையியும் 
உண்டுபண்D	க்செக�ள்ளுங்கள்; இஸ் மே�ல் �ம்சித்த�மே , நா2ங்கள் ஏன் சி�கமே�ண்டும்.

32 ... �னந்த	ரும்புங்கள், அப்செப�ழுது ப	மைழப்ப2ர்கள்.

7. ��கி� 6 : 8

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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8 �னுஷமேன, நான்மை� இன்னசெதன்று அ�ர் உனக்கு அ�	�	த்த	ருக்க	��ர்; 
நா	யி�யிஞ்செசிய்து, இ க்கத்மைதச் சி	மேநாக	த்து, உன் மேத�னுக்கு முன்ப�க 
�னத்த�ழ்மை�யி�ய் நாடப்பமைத அல்���ல் மே�மே� என்னத்மைதக் கர்த்தர் உன்ன	டத்த	ல்
மேகட்க	��ர்.

8. �த்மேதயு 4 : 23

23 ப	ன்பு, இமேயிசு க�	மே�யி� எங்கும் சுற்�	 நாடந்து, அ�ர்களுமைடயி செ9ப 
ஆ�யிங்க7	ல் உபமேதசி	த்து,  �ஜ்யித்த	ன் சு�	மேசிஷத்மைதப் ப	 சிங்க	த்து, 9னங்களுக்கு
உண்ட�யி	ருந்த சிக� �	யி�த	கமை7யும் சிக� மேநா�ய்கமை7யும் நா2க்க	ச் 
செசி�ஸ்த��க்க	ன�ர்.

9. �த்மேதயு 5 : 2, 17-20

2 அப்செப�ழுது அ�ர் த�து ��மையித் த	�ந்து அ�ர்களுக்கு உபமேதசி	த்துச் செசி�ன்னது 
என்னசெ�ன்��ல்:

17 நா	யி�யிப்ப	 ��Dத்மைதயி�ன�லும் த2ர்க்கத 	சினங்கமை7யி�ன�லும் அழ	க்க	�தற்கு 
�ந்மேதன் என்று எண்D	க்செக�ள்7�மேதயுங்கள்; அழ	க்க	�தற்கு அல்�, 
நா	மை�மே�ற்றுக	�தற்மேக �ந்மேதன்.

18 ��னமும் பூ�	யும் ஒழ	ந்துமேப�ன�லும், நா	யி�யிப்ப	 ��Dத்த	லுள்7செதல்��ம் 
நா	மை�மே�று�7வும், அத	ல் ஒரு எழுத்த�க	லும், ஒரு எழுத்த	ன் உறுப்ப�க	லும் ஒழ	ந்து
மேப�க�து என்று செ�ய்யி�கமே� உங்களுக்குச் செசி�ல்லுக	மே�ன்.

19 ஆமைகயி�ல், இந்தக் கற்பமைனகள் எல்���ற்�	லும் சி	�	செத�ன்மை�யி�க	லும் �2�	, 
அவ்�	த��ய் �னுஷருக்குப் மேப�த	க்க	��ன் ப மே��க �ஜ்யித்த	ல் எல்�� 	லும் 
சி	�	யி�ன் என்னப்படு��ன்; இமை�கமை7க் மைகக்செக�ண்டு மேப�த	க்க	��ன் 
ப மே��க �ஜ்யித்த	ல் எல்�� 	லும் செப 	யி�ன் என்னப்படு��ன்.

20 மே�தப� கர் ப 	மேசியிர் என்ப�ர்களுமைடயி நா2த	யி	லும் உங்கள் நா2த	 
அத	க��யி	 ��	ட்ட�ல், ப மே��க �ஜ்யித்த	ல் ப	 மே�சி	க்க��ட்டீர்கள் என்று 
உங்களுக்குச் செசி�ல்லுக	மே�ன்.

10. லூக்கி� 12 : 1 (ஜா�க்கி��மைத), 2, 4, 5

1 அ�ர் முத���து தம்முமைடயி சி2ஷமை  மேநா�க்க	: நா2ங்கள் ��யி��க	யி ப 	மேசியிருமைடயி
பு7	த்த��மை�க்கு�	த்து எச்சி 	க்மைகயி�யி	ருங்கள்.

2 செ�7	யி�க்கப்பட�த �மை�செப�ருளு�	ல்மை�, அ�	யிப்பட�த இ கசி	யிமு�	ல்மை�.
4 என் சி	மேநாக	த �க	யி உங்களுக்கு நா�ன் செசி�ல்லுக	மே�ன்: சி 2 த்மைதக் செக�மை�செசிய்து, 

அதன்ப	ன்பு அத	க��க ஒன்றும் செசிய்யித் த	 �D	யி	ல்��த�ர்களுக்குப் 
பயிப்பட�த	ருங்கள்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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5 நா2ங்கள் இன்ன�ருக்குப் பயிப்படமே�ண்டுசெ�ன்று உங்களுக்குக் க�ண்ப	க்க	மே�ன்: 
செக�மை�செசிய்தப	ன்பு நா கத்த	மே� தள்7 �ல்�மை�யுள்7�ருக்குப் பயிப்படுங்கள்; 
ஆம், அ�ருக்மேக பயிப்படுங்கசெ7ன்று உங்களுக்குச் செசி�ல்லுக	மே�ன்.

11. லூக்கி� 13 : 10-14 (க்கு 2nd ,), 15 (க்கு 2nd ,), 16 (கிட்ட�யிம்), 17, 
20, 21

10 ஒரு ஓய்வுநா�7	ல் அ�ர் செ9பஆ�யித்த	ல் மேப�தகம்பண்D	க்செக�ண்டிருந்த�ர்.
11 அப்செப�ழுது பத	செனட்டு �ருஷ��ய்ப் ப��2னப்படுத்தும் ஆ�	மையிக் செக�ண்ட ஒரு

ஸ்த	 2 அங்மேகயி	ருந்த�ள். அ�ள் எவ்�7வும் நா	�	 க்கூட�த கூன	யி�யி	ருந்த�ள்.
12 இமேயிசு அ�மை7க் கண்டு, தம்�	டத்த	ல் அமைழத்து: ஸ்த	 2மேயி, உன் ப��2னத்த	ன	ன்று 

�	டுதமை�யி�க்கப்பட்ட�ய் என்று செசி�ல்�	,
13 அ�ள்மே�ல் த�து மைககமை7 மை�த்த�ர்; உடமேன அ�ள் நா	�	ர்ந்து, மேத�மைன 

�க	மை�ப்படுத்த	ன�ள்.
14 இமேயிசு ஓய்வுநா�7	மே� செசி�ஸ்த��க்க	னபடியி�ல், செ9பஆ�யித்தமை��ன் 

மேக�ப�மைடந்து, 9னங்கமை7 மேநா�க்க	: மே�மை�செசிய்க	�தற்கு ஆறுநா�ள் உண்மேட, அந்த
நா�ட்க7	மே� நா2ங்கள் �ந்து செசி�ஸ்த��க்க	க்செக�ள்ளுங்கள், ஓய்வுநா�7	மே� அப்படிச் 
செசிய்யி��க�து என்��ன்.

15 கர்த்தர் அ�னுக்குப் ப	 த	யுத்த ��க: ��யிக்க� மேன, உங்க7	ல் எ�னும் ஓய்வுநா�7	ல்
தன் எருமைதயி��து தன் கழுமைதமையியி��து செத�ழு�த்த	�	ருந்து 
அ�	ழ்த்துக்செக�ண்டுமேப�ய், அதற்குத் தண்D2ர் க�ட்டுக	�த	ல்மை�யி�?

16 ... இமேத�, சி�த்த�ன் பத	செனட்டு �ருஷ��ய்க் கட்டியி	ருந்த ஆப	 க��	ன் 
கு�� த்த	யி�க	யி இ�மை7 ஓய்வுநா�7	ல் இந்தக்கட்டி�	ருந்து 
அ�	ழ்த்து�	டமே�ண்டியித	ல்மை�யி� என்��ர்.

17 அ�ர் அப்படிச் செசி�ன்னமேப�து, அ�மை  �	மே �த	த்த	ருந்த அமைன�ரும் 
செ�ட்கப்பட்ட�ர்கள். 9னங்கசெ7ல்��ரும் அ� �ல் செசிய்யிப்பட்ட சிக� �க	மை�யி�ன 
செசிய்மைககமை7க்கு�	த்தும் சிந்மேத�ஷப்பட்ட�ர்கள்.

20 மே�லும் அ�ர்: மேத�னுமைடயி  �ஜ்யித்மைத நா�ன் எதற்கு ஒப்ப	டுமே�ன்?
21 அது பு7	த்த��வுக்கு ஒப்ப�யி	ருக்க	�து; அமைத ஒரு ஸ்த	 2 எடுத்து முழு�தும் 

பு7	க்கும்�மை க்கும் மூன்றுபடி���	மே� அடக்க	மை�த்த�ள் என்��ர்.

12. 1 பொகி���ந்த�யிர் 5 : 6 (பொத��யும்), 7 (க்கு 2nd ,), 8

6 செக�ஞ்சிம் பு7	த்த�� ப	மைசிந்த�� முழு�மைதயும் பு7	ப்ப�க்குசெ�ன்று அ�	யி2ர்க7�?
7 ஆமைகயி�ல், நா2ங்கள் பு7	ப்ப	ல்��த�ர்க7�யி	ருக்க	�படிமேயி, புத	த�ய்ப் ப	மைசிந்த 

����யி	ருக்கும்படிக்கு, பமைழயி பு7	த்த��மை�ப் பு�ம்மேப கழ	த்துப்மேப�டுங்கள். 
ஏசெனன	ல் நாம்முமைடயி பஸ்க���க	யி க	�	ஸ்து நா�க்க�க ப�	யி	டப்பட்டிருக்க	��மே .

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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8 ஆத��ல் பமைழயி பு7	த்த��மே��மேட அல்�, துர்க்குDம் செப�ல்��ப்பு என்னும் 
பு7	த்த��மே��டும் அல்�, துப்பு வு உண்மை� என்னும் பு7	ப்ப	ல்��த அப்பத்மேத�மேட
பண்டிமைகமையி ஆசி 	க்கக்கடமே��ம்.

13. 1 பொகி���ந்த�யிர் 3: 16, 18, 19 (க்கு 1st.)

16 நா2ங்கள் மேத�னுமைடயி ஆ�யி�யி	ருக்க	�2ர்கசெ7ன்றும், மேத�னுமைடயி ஆ�	 உங்க7	ல் 
��சி��யி	ருக்க	��செ ன்றும் அ�	யி�த	ருக்க	�2ர்க7�?

18 ஒரு�னும் தன்மைனத்த�மேன �ஞ்சி	யி�த	ருப்ப�ன�க, இவ்வு�கத்த	மே� 
உங்க7	செ��ரு�ன் தன்மைன ஞா�ன	செயின்று எண்D	ன�ல் அ�ன் ஞா�ன	யி�கும்படிக்குப்
மைபத்த	யிக்க� ன�கக்கட�ன்.

19 இவ்வு�கத்த	ன் ஞா�னம் மேத�னுக்கு முன்ப�கப் மைபத்த	யி��யி	ருக்க	�து.

14. 1 பொதசமே��ன�க்மேகியிர் 5 : 5, 6, 16-18 (க்கு:), 19-21, 23, 24, 28

5 நா2ங்கசெ7ல்��ரும் செ�7	ச்சித்த	ன் ப	ள்மை7களும், பக�	ன் 
ப	ள்மை7களு��யி	ருக்க	�2ர்கள்; நா�ம் இமேயிசுவுக்கும் இருளுக்கும் 
உள்7�ன�ர்க7ல்�மே�.

6 ஆமைகயி�ல், �ற்��ர்கள் தூங்குக	�துமேப�� நா�ம் தூங்க��ல், �	ழ	த்துக்செக�ண்டு 
செத7	ந்த�ர்க7�யி	ருக்கக்கடமே��ம்.

16 எப்செப�ழுதும் சிந்மேத�ஷ��யி	ருங்கள்.
17 இமைட�	ட��ல் செ9பம்பண்ணுங்கள்.
18 எல்���ற்�	மே�யும் ஸ்மேத�த்த	 ஞ்செசிய்யுங்கள்; அப்படிச் செசிய்�மேத க	�	ஸ்து 

இமேயிசுவுக்குள் உங்கமை7க்கு�	த்துத் மேத�னுமைடயி சி	த்த��யி	ருக்க	�து.
19 ஆ�	மையி அ�	த்துப்மேப�ட�த	ருங்கள்.
20 த2ர்க்கத 	சினங்கமை7 அற்ப��செயிண்D�த	ருங்கள்.
21 எல்���ற்மை�யும் மேசி�த	த்துப்ப�ர்த்து, நா���னமைதப் ப	டித்துக்செக�ள்ளுங்கள்.
23 சி��த�னத்த	ன் மேத�ன் த�மே� உங்கமை7 முற்�	லும் ப 	சுத்த��க்கு�� �க, உங்கள் 

ஆ�	 ஆத்து�� சி 2 ம்முழு�தும், நாம்முமைடயி கர்த்த �க	யி இமேயிசுக	�	ஸ்து 
�ரும்மேப�து குற்��ற்�த�யி	ருக்கும்படி க�க்கப்படு�த�க.

24 உங்கமை7 அமைழக்க	��ர் உண்மை�யுள்7�ர், அ�ர் அப்படிமேயி செசிய்��ர்.
28 நாம்முமைடயி கர்த்த �க	யி இமேயிசுக	�	ஸ்து�	னுமைடயி க	ருமைப உங்களுடமேனகூட 

இருப்பத�க. ஆசெ�ன்.

அறி�வா�யில் �ற்றும் ஆமே��க்கி�யிம்

1. 477 : 22-25

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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ஆத்�� என்பது �ன	தன	ன் செப�ருள், ��ழ்க்மைக �ற்றும் புத்த	சி��	த்தனம், இது 
தன	ப்பயின�க்கப்பட்டது, ஆன�ல் �	ஷயித்த	ல் இல்மை�. ஆத்�� ஒருமேப�தும் ஆ�	க்கு 
க2ழ�ன எமைதயும் ப	 த	ப�	க்க முடியி�து.

2. 120 : 4-6

ஆத்��, அல்�து ஆ�	, கடவுள், ����த �ற்றும் நா	த்த	யி��ன�ர்; �ன	தன் ஆத்��, 
கடவுமே7�டு இமைDந்து செசியில்படுக	��ன், ப	 த	ப�	க்க	��ன், ஏசெனன்��ல் �ன	தன் 
கடவு7	ன் சி�யில்.

3. 9 : 17-24

நா2 "உன் மேத�ன�க	யி கர்த்தமை  உன் முழு இருதயித்மேத�டும், உன் முழு ஆத்து��மே��டும், 
உன் முழு �னமேத�டும் மேநாசி	க்க	��யி�"? இந்த கட்டமை7யி	ல் செ�றும் செப�ருள் உDர்வு, 
ப�சிம் �ற்றும் �ழ	ப�டு ஆக	யி�ற்�	ன் சி Dமைடதல் கூட அத	கம். இது க	�	ஸ்த�த்த	ன் 
எல் செட� �மேட�. இது ��ழ்க்மைக அ�	�	யிமை� உள்7டக்க	யிது, மே�லும் ஆ�	யி	ன் செதய்�2க
கட்டுப்ப�ட்மைட �ட்டுமே� அங்க2க 	க்க	�து, இத	ல் ஆத்�� எங்கள் எ9��னர், �ற்றும் 
செப�ருள் உDர்வு �ற்றும் �ன	தனுக்கு இட�	ல்மை�.

4. 117 : 29-5

ப 	மேசியிர்கள் �ற்றும் சிதுமேசியிர்க7	ன் பு7	ப்மைபப் பற்�	 எச்சி 	க்மைகயி�க இருக்கும்படி 
இமேயிசு தம்முமைடயி சி2ஷர்க7	டம் செசி�ன்ன�ர், அ�ர் �ன	த மேக�ட்ப�டுகள் என்று 
�மை யிறுத்த�ர். "ஒரு செபண் எடுத்து, மூன்று முமை� உD�	ல் �மை�த்து, முழுதும் 
பு7	க்கும் �மை " என்� அ� து உ�மை�, ஆன்�2க பு7	ப்பு க	�	ஸ்து�	ன் 
அ�	�	யிமை�யும் அதன் ஆன்�2க �	7க்கத்மைதயும் கு�	க்க	�து என்� அனு��னத்மைதத் 
தூண்டுக	�து, - ஒரு அனு��னம் உ�மை�யி	ன் த	ருச்சிமைப �ற்றும் முமை�யி�ன 
பயின்ப�டுகள்.

5. 329 : 5-7

ஒரு சி	�	யி பு7	ப்பு முழு கட்டிமையியும் �	ட்டு �	டுக	�து. க	�	ஸ்த� அ�	�	யிமை�ப் 
பற்�	யி ஒரு சி	�	யி பு 	தல் நா�ன் செசி�ல்லும் எல்���ற்�	ன் உண்மை�மையியும் 
நா	ரூப	க்க	�து.

6. 302 : 19-24

ப	த� ப 	பூ D �க இருப்பமைதப் மேப��மே� �ன	தனும் ப 	பூ Dன�க இருப்பமைத
�	ஞ்ஞா�னம் செ�7	ப்படுத்துக	�து,  ஏசெனன்��ல் ஆன்�2க �ன	தன	ன் ஆத்�� அல்�து

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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�னம் கடவுள்,  அமைன� 	ன் செதய்�2க மேக�ட்ப�டு,  மே�லும் இந்த உண்மை�யி�ன �ன	தன்
உDர்வுக்கு பத	��க ஆத்����ல் நா	ர்�க	க்கப்படுக	��ன்,  ஆ�	யி	ன் சிட்டத்த�ல்,
செப�ரு7	ன் சிட்டங்கள் என்று அமைழக்கப்படு�தன் மூ�ம் அல்�.

7. 28 : 1-8

ப 	மேசியிர்கள் செதய்�2க சி	த்தத்மைத அ�	�த�கவும் கற்ப	ப்பத�கவும் கூ�	னர், ஆன�ல் 
அ�ர்கள் இமேயிசு�	ன் பD	யி	ன் செ�ற்�	க்கு �ட்டுமே� தமைடயி�க இருந்தனர். அ� து 
��D�ர்கள் ப�ர் கூட அ� து �ழ	யி	ல் நா	ன்�னர். ��ஸ்டர் ஒரு ��D�மை  அமைழத்து 
கடவு7	ன் கண்ணுக்கு செத 	யி�த உண்மை�கமை7 கற்ப	த்த	ருந்த�ல், அ�ர் சி	லுமை�யி	ல் 
அமை�யிப்பட்டிருக்க ��ட்ட�ர். செப�ருமை7ப் பு 	ந்துசெக�ள்�த	ல் ஆ�	யி�ன�மை ப் 
ப	டிப்பதற்க�ன உறுத	யி�னது சித்த	யித்மைதயும் அன்மைபயும் துன்புறுத்துப�ர்.

8. 196 : 11-18

"ஆத்��மை�யும் உடமை�யும் நா கத்த	ல் அழ	க்கக்கூடியி�ருக்கு அஞ்சுங்கள்" என்று இமேயிசு 
கூ�	ன�ர். இந்த உமை மையி க�ன��க ஆய்வு செசிய்த�ல், இங்மேக ஆன்�� என்� செசி�ல்லுக்கு
ஒரு த���ன உDர்வு அல்�து செப�ருள் உDர்வு என்று செப�ருள். இந்த கட்டமை7 மே �ம்,
சி�த்த�ன் அல்�து கடவுமை7ப் பற்�	 அல்�, ப��த்மைதப் பற்�	 எச்சி 	க்மைகயி�க இருக்க 
மே�ண்டும். மேநா�ய், ப��ம் �ற்றும் � Dம் ��ழ்க்மைக அல்�து சித்த	யித்த	ன் இDக்கங்கள் 
அல்�. எந்த சிட்டமும் அ�ர்கமை7 ஆத 	க்க�	ல்மை�. தங்கள் சிக்த	மையி நா	மை�நா�ட்ட 
அ�ர்களுக்கு கடவுளுடன் எந்த செத�டர்பும் இல்மை�.

9. 451 : 2-4, 8-11

க	�	ஸ்த� �	ஞ்ஞா�ன	கள் செப�ருள் உ�கத்த	�	ருந்து செ�7	மேயி �ந்து தன	த்தன	யி�க 
இருக்க அப்மேப�ஸ்த�	க்க கட்டமை7யி	ன் நா	மை�யி�ன அழுத்தத்த	ன் க2ழ் ��ழ மே�ண்டும்.

க	 	ஸ்து�ர் சியி	ன்ஸ் ��D�ர்கள், அதன் கடிதத்துடன் செத�டங்க	, ஆ�	 இல்���ல் 
செ�ற்�	செப� நா	மைனக்க	��ர்கள், அ�ர்கள் தங்கள் நாம்ப	க்மைகமையி கப்பல் 
�	பத்துக்குள்7�க்கு��ர்கள் அல்�து மேசி�க��க க�மை�ப்படு��ர்கள்.

10.   140 : 8-13, 16-18

செதய்�2கத் தன்மை�மையிக் கண்ட�	ந்து, அ�மை ப் பு 	ந்துசெக�ள்�தன் மூ�ம் நா�ம் 
க2ழ்ப்படிந்து �Dங்குமே��ம், மே�லும் சி 2 த்தன்மை�க்கு எத	 �கப் மேப� 	டு�த	ல்மை�, 
ஆன�ல் நாம்முமைடயி கடவு7	ன் செசில்�த்த	ல் �க	ழ்ச்சி	 அமைடக	மே��ம். �தம் ப	ன்னர் 
தமை�யி�ல் அல்�, இதயித்த	ல்த�ன் இருக்கும்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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நா�ம் ஆன்�2க  2த	யி	ல் �ழ	படுக	மே��ம், செப�ருள்  2த	யி�க �Dங்கு�மைத 
நா	றுத்தும்மேப�துத�ன். ஆன்�2க பக்த	 க	�	ஸ்த�த்த	ன் ஆன்��.

11.   118 : 10-12

யுகங்கள் கடந்து செசில்க	ன்�ன, ஆன�ல் சித்த	யித்த	ன் இந்த பு7	ப்பு எப்மேப�தும் மே�மை� 
செசிய்யும். இது ப	மைழயி	ன் முழு செ�கு9னத்மைதயும் அழ	க்க மே�ண்டும், எனமே� �ன	தன	ன்
ஆன்�2க சுதந்த	 த்த	ல் நா	த்த	யி��க �க	மை�ப்படுத்தப்பட மே�ண்டும்.

12.   253 : 19-28

ப��ம் அல்�து மேநா�ய்க்கு எத	 �ன சி 	யி�ன முயிற்சி	களுக்கு எந்தசெ��ரு எத	ர்ப்மைபயும்
செசிய்யி முடியி�து, ஏசெனன்��ல் �	ஷயிம் �ந்த��னது, �னம் இல்��தது. மே�லும், நா2ங்கள்
மேநா�யுற்��ர் என்று நா2ங்கள் நாம்ப	ன�ல், உட�	ல் இருந்து தமைடயி	ன்�	 இந்த த���ன 
நாம்ப	க்மைகமையியும் செசியிமை�யும் ��ற்���ம்.

ப��ம், மேநா�ய் அல்�து இ�ப்புக்க�ன எந்தசெ��ரு மேதமை�மையியும் நாம்ப�த2ர்கள், (நா2ங்கள்
செத 	ந்து செக�ள்7 மே�ண்டியிது மேப�ல்) கடவுள் ஒருமேப�தும் செப�ருள் சிட்டம் என்று 
அமைழக்கப்படு�தற்கு க2ழ்ப்படிதல் மேதமை�யி	ல்மை� என்பமைத அ�	ந்து செக�ள்ளுங்கள், 
ஏசெனன	ல் அத்தமைகயி சிட்டம் எதுவும் இல்மை�.

13.   119 : 29 (கி�றி�ஸ்துவார்)-6

க	�	ஸ்டியின் சியி	ன்ஸ் ஆத்�� �ற்றும் உட�	ன் மேத�ற்�த்மைத ��ற்�	யிமை�க்க	�து �ற்றும் 
உடமை� �னத	ற்கு துமைD நாத	யி�க ஆக்குக	�து. ஆகமே� இது �ன	தனுடன் இருக்க	�து, 
அ�ர் நா	த�ன��ன �னத	ன் பD	��ன ஊழ	யி �க இருக்க	��ர், ஆன�ல் இது 
�மை யிறுக்கப்பட்ட அர்த்தத்த	ற்கு மே�று என்று மேத�ன்றுக	�து. ஆத்�� உட�	ல் அல்�து 
�னத	ல் இருக்க	�து என்பமைத நா�ம் ஒப்புக் செக�ள்ளும்மேப�து இமைத நா�ம் ஒருமேப�தும் 
பு 	ந்து செக�ள்7 ��ட்மேட�ம், மே�லும் �ன	தன் உ7வுத்துமை�யி	ல் மேசிர்க்கப்படுக	��ன். 
ஆத்��, அல்�து ஆ�	, கடவுள், ����த �ற்றும் நா	த்த	யி��ன�ர்; �ன	தன் ஆத்��, 
கடவுமே7�டு இமைDந்து செசியில்படுக	��ன், ப	 த	ப�	க்க	��ன், ஏசெனன்��ல் �ன	தன் 
கடவு7	ன் சி�யில்.

14.   223 : 3-12

�ன	தன	ன் �மை யிறுக்கப்பட்ட த	�மைனப் செபறுப�ர்கள் ஆத்��வுக்குப் பத	��க உட�	ல் 
��ழ்க	��ர்கள் என்� ��மையியி�ல் மேப��	யி�னமை� என்பமைத �	மை �	ல் அல்�து ப	ன்னர் 
அ�	ந்து செக�ள்மே��ம்.

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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�	ஷயிம் ஆ�	மையி செ�7	ப்படுத்த�து. கடவுள் எல்மை�யிற்� சிர்��ல்�மை�யுள்7 ஆ�	. 
ஆ�	 எல்��ம் �ற்றும் எல்�� இடங்க7	லும் இருந்த�ல், என்ன, எங்மேக �	ஷயிம்? 
ப	மைழமையி �	ட உண்மை� செப 	யிது என்பமைத நா	மைன�	ல் செக�ள்ளுங்கள், மே�லும் செப 	யிமைத
நா�ம் குமை���க மை�க்க முடியி�து. ஆத்�� ஆ�	, �ற்றும் ஆ�	 உடமை� �	ட செப 	யிது.

15.   60 : 29-6

ஆத்��வுக்கு �ன	தகு�த்மைத ஆசி2ர்�த	க்க எல்மை�யிற்� �7ங்கள் உள்7ன, மே�லும் 
�க	ழ்ச்சி	 இன்னும் எ7	த	ல் அமைடயிப்படும், மே�லும் ஆத்���	ல் முயின்��ல் நாம் 
ப �� 	ப்ப	ல் �	கவும் ப�துக�ப்ப�க இருக்கும். அத	க இன்பங்கள் �ட்டுமே� அழ	யி�த 
�ன	தன	ன் ஏக்கத்மைத பூர்த்த	 செசிய்யி முடியும். தன	ப்பட்ட உDர்�	ன் எல்மை�க்குள் நா�ம் 
�க	ழ்ச்சி	மையி சுற்�	�மை7க்க முடியி�து. பு�ன்கள் உண்மை�யி�ன இன்பத்மைத அ7	க்க�து.

�ன	த ப�சித்த	ல் உள்7 நான்மை� த2மை�க்கு மே�மே�யும், �	ருகத்த	ன் �2து ஆன்�2கத்த	லும் 
இருக்க மே�ண்டும், அல்�து �க	ழ்ச்சி	 ஒருமேப�தும் செ�ல்�ப்பட�து.

16.   125 : 12-16

�ன	த சி	ந்தமைன ஒரு கட்டத்த	ல் இருந்து இன்சென�ரு நா	மை�க்கு நான��ன ��	 �ற்றும் 
��	யிற்� தன்மை�, துக்கம் �ற்றும் �க	ழ்ச்சி	, - பயித்த	�	ருந்து நாம்ப	க்மைகயுடனும், 
�	சு��சித்த	�	ருந்து பு 	தலுக்கும் ��றும்மேப�து - க�Dக்கூடியி செ�7	ப்ப�டு கமைடசி	யி	ல் 
ஆத்����ல் நா	ர்�க	க்கப்படும் �ன	தன�க இருக்கும், செப�ருள் உDர்��ல் அல்�.

த�னச�� கிடமை�கிள்

�ழங்க	யி�ர் மே� 	 மேபக்கர் எடி

த�னச�� பொஜாபம்

ஒவ்செ��ரு நா�ளும் செ9ப	ப்பது இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்செ��ரு உறுப்ப	ன 	ன்
கடமை�யி�கும்: "உம்முமைடயி  �ஜ்யிம் ��;"  செதய்�2க சித்த	யிம்,  ��ழ்க்மைக,  அன்பு ஆக	யி�ற்�	ன்
ஆட்சி	 என்னுள் நா	மை�செப�ட்டும்,  எல்�� ப��ங்கமை7யும் என்ன	ட�	ருந்து �	�க்கட்டும்;
உம்முமைடயி ��ர்த்மைத எல்�� �ன	தர்க7	டமும் ப�சித்மைத �7ப்படுத்த	, அ�ற்மை� ஆ7ட்டும்!

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமை  8, ப	 	வு. 4

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
உடன் மே�த�சினங்க7	�	ருந்து செத�டர்புமைடயி பத்த	கமை7 உள்7டக்க	யிது.
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மேநீ�க்கிங்கிள் �ற்றும் பொசயில்கிளுக்கி�ன வா�த�

த	 �தர் சிர்ச்சி	ன் உறுப்ப	னர்க7	ன் மேநா�க்கங்கள் அல்�து செசியில்கமை7 �	மே �தமே�� அல்�து
தன	ப்பட்ட இமைDப்மேப� தூண்டக்கூட�து. அ�	�	யி�	ல்,  செதய்�2க அன்பு �ட்டுமே� �ன	தமைன
ஆளுக	�து;  ஒரு க	�	ஸ்த� �	ஞ்ஞா�ன	 அன்ப	ன் இன	மை�யி�ன �சித	கமை7யும்,  ப��த்மைதக்
கண்டிப்பத	லும்,  உண்மை�யி�ன சிமேக�த த்து�ம்,  செத�ண்டு,  �ன்ன	ப்பு ஆக	யி�ற்�	லும்
ப	 த	ப�	க்க	��ர். இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் உறுப்ப	னர்கள் த	னந்மேத�றும் க�ன	த்து,  எல்��
த2மை�க7	�	ருந்தும்,  த2ர்க்கத 	சினம்,  த2ர்ப்பு,  கண்டனம்,  ஆமே��சிமைன,  செசில்��க்கு செசிலுத்துதல்
அல்�து த���க செசில்��க்கு செசிலுத்துதல் ஆக	யி�ற்�	�	ருந்து �	டு�	க்கப்பட மே�ண்டும்.

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமை  8, ப	 	வு. 1

கிடமை�க்கு வா�ழ�ப்புணர்வு

ஆக்க	 �	ப்பு �னநா� ஆமே��சிமைனகளுக்கு எத	 �க த	னமும் தன்மைன தற்க�த்துக் செக�ள்�து
இந்த த	ருச்சிமைபயி	ன் ஒவ்செ��ரு உறுப்ப	ன 	ன் கடமை�யி�கும்,  மே�லும் கடவுளுக்கும்,  அ� து
தமை��ருக்கும்,  �ன	தகு�த்த	ற்கும் அ�ர் செசிய்யி மே�ண்டியி கடமை�மையி ��க்கமே��
பு�க்கD	க்கமே�� கூட�து. அ�ருமைடயி க	 	மையிக7�ல் அ�ர் நா	யி�யிந்த2ர்க்கப்படு��ர்,
நா	யி�யிப்படுத்தப்படு��ர் அல்�து கண்டிக்கப்படு��ர்.

சிர்ச் மைகமேயிடு, கட்டுமை  8, ப	 	வு. 6

_____________________

இந்த மைபப	ள் ப�டம் சுதந்த	 ��ன ப்மை7ன்ஃப2ல்ட் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் மேத���யித்த�ல் தயி� 	க்கப்பட்டது. இது மே� 	 மேபக்கர் எடி 
எழுத	யி க	ங் மே9ம்ஸ் மைபப	7	ன் மே�த மே�ற்மேக�ள்கள் �ற்றும் க	�	ஸ்த� அ�	�	யில் ப�டப்புத்தகம், அ�	�	யில் �ற்றும் உடல்நா�ம் �ற்றும் க2 
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