World Christian Fellowship
www.wcflondon.com
wcflondon@gmail.com

வேத ேசனம் வ ோதுமோனது 03
நவீனகால கிறிஸ்தவர்களில் இல்லாதது எது?
➢ வவதாகமம் படிப்பது,
➢ வவதத்திற்கு கீழ்படிவது,
➢ அதில் உள்ளது வபால் வாழ்வது,
➢ வவதத்தத வபாதிப்பது மற்றும்
➢ வவதத்தத பதைசாற்றுவது.
இதற்கான காரணம் அவர்கள் வவதத்தின் நிதைவு
தன்தமதை, அது வபாதுமானது என்பதத பற்றிை சத்திைத்தத
புரிந்து ககாள்ளாதது தான்.
சங்கீதம் 19 மற்றும் 119
சங்கீதம் 19ஐ எழுதிை தாவீது வாழ்க்தகயின் எல்லா
உச்சத்ததயும்,
வததவதையும்,
ஏற்ைஇைக்கத்ததயும்,
வபாராட்டத்ததயும், வசாததனகதளயும், பிரச்சதனகதளயும்
மற்றும் உபத்திரவங்கதளயும் பார்த்தவர், அதத இவதர
வபால் ஒரு சில மனிதர்கள் தான் பார்த்து இருக்க முடியும்.
ஒரு ராஜாவாக மாறுவதற்கு முன்பும், அதன் பின்னரும் கூட
தனது உயிருக்கு கதாடர்ந்து அச்சுறுத்தல் இருக்கிைது
என்பதத தாவீது அறிந்திருந்தார்.
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ஆழ்ந்த
பாவத்தில்
அவருக்குத் கதரியும்.

விழுந்திருப்பது

என்னகவன்று

ஒரு மகத்தான புனித நம்பிக்தகதை காட்டிக் ககாடுப்பது
என்னகவன்று அவருக்குத் கதரியும்.
தனது கசாந்த
பிள்தளகள் தனக்கு எதிராகக் கலகம் கசய்வது என்னகவன்று
அவருக்குத் கதரியும்.
திருமணங்கதள வமாசடி கசய்வது மற்றும் குடும்ப
சூழ்நிதலகதளத்
துன்பப்படுத்துவது
என்னகவன்று
அவருக்குத் கதரியும்.
தாவீது மனித உணர்ச்சியின் ஆழத்திலிருந்து வபசும் ஒரு
மனிதர், ஆனால் வதவனுதடை வார்த்ததயில் முழுதமைான
வபாதுமான தன்தமதைக் காண்கிைார்.
இந்த சங்கீதத்தத மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிப்வபாம்!
1. வதவதன அவருதடை உலகம் மூலம் அறிவது
2. வதவதன அவருதடை வார்த்ததயின் மூலம் அறிவது
3. வதவனின் வழியில் வாழ்வதன் மூலம் அவதர
அறிவது
வதேனுடைய உலகம் – வசனங்கள் 1-6
வதேனுடைய ேோர்த்டத– வசனங்கள் 7-11
வதேனுடைய ேழி– வசனங்கள் 12-14
✓ சூரிைன் ஒரு கபாதுவான முன் கததவப் வபால
உைரமாக இருந்தால், பூமி ஒரு நிக்கலின் அளதவப்
பற்றிைதாக இருக்கும்.

2

✓ சூரிைன் நமது சூரிை மண்டலத்தின் தமைமாகும்,
வமலும் இது முழு சூரிை மண்டலத்தின் 99.8 சதவீத
எதட ககாண்டதாகும்.
✓ ஒரு நட்சத்திரமாக, சூரிைன் ஒரு வாயு பந்து (92.1
சதவீதம் தைட்ரஜன் மற்றும் 7.8 சதவீதம் ஹீலிைம்)
அதன் ஈர்ப்பு சக்தியினால் ஒன்ைாக இதணந்துள்ளது.
✓ சூரிைனின் தமைமானது சுமார் 27 மில்லிைன் டிகிரி
பாரன்ஹீட் ஆகும் (15 மில்லிைன் டிகிரி கசல்சிைஸ்).
✓ சூரிைனின் ஆரம் 696,000 கிவலாமீட்டர்.
✓ சூரிைனின் சுழற்சி வவகம் 1.997 கிமீ / வி, 107,000 கிமீ /
மணி அல்லது மணிக்கு 67,000 தமல்கள்/மணி
வதவனின் வார்த்தததைப் பார்ப்வபாம் ேசனங்கள் 7 முதல் 11.
7.கர்த்தருடைய வேதம்
குடைேற்ைதும்,
ஆத்துமாடே
உயிர்ப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய சாட்சி
சத்தியமும், வேடதடய ஞானியாக்குகிைதுமாயிருக்கிைது.
8. கர்த்தருடைய நியாயங்கள் சசம்டமயும், இருதயத்டதச்
சந்வதாஷிப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய கற்ேடை
தூய்டமயும், கண்கடைத் சதளிவிக்கிைதுமாயிருக்கிைது.
9. கர்த்தருக்குப் ேயப்ேடுகிை ேயம் சுத்தமும், என்டைக்கும்
நிடைக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய நியாயங்கள்
உண்டமயும், அடேகள் அடைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிைது.
10. அடேகள் சோன்னிலும், மிகுந்த ேசும்சோன்னிலும்
விரும்ேப்ேைத்தக்கதும்,
வதனிலும்
வதன்கூட்டிலிருந்து
ஒழுகும் சதளிவதனிலும் மதுரமுள்ைதுமாய் இருக்கிைது.
11.
அன்றியும்
அடேகைால்
உமது
அடிவயன்
எச்சரிக்கப்ேடுகிவைன்;
அடேகடைக்
டகக்சகாள்ளு
கிைதிைால் மிகுந்த ேைன் உண்டு.
ேசனங்கள் 7-9
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வதவனுதடை வார்த்ததயின் ஆறு அளவுருக்கள்
தடலப்பு
Law
வேதம்

ண்புகள்
யன்கள்
Perfect
Converts the Soul
குடைேற்ைது ஆத்துமாடே
உயிர்ப்பிக்கிைது
Testimony
Sure
Makes wise
சாட்சி
சத்தியம்
வேடதடய
ஞானியாக்குகிைது
Statute
Right
Rejoice the heart
நியாயங்கள் சசம்டம
இருதயத்டதச்
விதி, சட்ைம்,
சந்வதாஷிப்பிக்கிைது
சாசைம்
Commandment
கற்ேடை
Fear
ேயம்
Judgement
நியாயங்கள்

Clear
தூய்டம
Clean
சுத்தம்
True
உண்டம

Enlighten eyes
கண்கடைத் சதளிவிக்கிைது
Endures forever
என்டைக்கும் நிடைக்கிைது
Altogether righteous
அடைத்தும்
நீதியுமாயிருக்கிைது

இந்த மூன்று வசனங்களிலும் நாம் வதவனின் மனதில் உள்ள
அளவற்ை அறிதவ காண முடியும். வவதத்ததப் பற்றிை மிகச்
சிைந்த மற்றும் விரிவான அறிக்தக மிகச் சில கசாற்களில்.
வவதத்தின் இந்த பகுதியின் அளவு நம்முதடை எந்த மனித
திைனுக்கும் அப்பாற்பட்டது.
இந்த மூன்று வசனங்களிலும் “கர்த்தருதடை
வார்த்தததை ஆறு முதை பார்க்க முடியும்.

“என்ை

1. கர்த்தருடைய கற்ேடை,
2. கர்த்தருடைய சாட்சி,
3. கர்த்தருடைய நியாயங்கள்,
4

4. கர்த்தருடைய கட்ைடைகள்,
5. கர்த்தருக்கு யப் டும் யம் மற்றும்
6. கர்த்தருடைய நியோயத்தீர்ப்பு.
இந்த வார்த்ததகளின் ஆதாரம் கர்த்தராகிை வதவன் மட்டுவம
என்பதத நாம் கதளிவாகக் காணலாம். வதவனின்
உடன்படிக்தக
கபைர்
ைாவவ
ஆறு
முதை
உபாைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,அதன் மூலம் அவருதடை
வார்த்தத வபாதுமானது என்கிை தன்தம கதரிகிைது.
சங்கீதம் என்பது ஆவிக்குரிை எல்லா வததவக்கான வதவனின்
கசாந்த சாட்சிைாகும்.

1. கர்த்தருடைய கற்ேடை
ே7, கர்த்தருடைய வேதம் குடைேற்ைதும்,
உயிர்ப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது.

ஆத்துமாடே

வவதத்தின் ததலப்பு “நிைாைப்பிரமாணங்கள்/கற்பதனகள்”
ஆகும். “வதோரோ” என்ைால் வவதாகமம் அல்லது கதய்வீக
கற்பித்தல் என்று அர்த்தம்.
அது கற்பித்தல் அல்லது
நீதிவபாததன/ வவதத்தின் கநறிமுதைகளின் தன்தமதை
குறிக்கிைது. வதவன் மனிதனுக்கு அறிவுதர கூறுவது.
வவதத்தில்
வகாட்பாடுகள்
உள்ளது,வதவனிடமிருந்து
மனிதனுக்கு வரும் அறிவுதரகள் ஆகும்,
விசுேோசத்துைன் ததோைர்புடையது: நாம் விசுவாசிப்பது,
குணோதிசயத்துைன் ததோைர்புடையது: நம்தம பற்றிைது
மற்றும்
நைத்டத ததோைர் ோனது: நாம் கசய்வது.
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இது மனிதனின் வாழ்க்தகக்கான வதவனின் அறிவுறுத்தல்
அல்லது கற்பித்தல் பற்றிை முழுதமைான விளக்கமாகும்.
பரிசுத்த வவதாகமத்தின் மூலம் வரும் இந்த கதய்வீக
வபாததன சரிைானது.
ைாக்வகாபு தனது நிரூபத்தில் அதத சரிைான சட்டம் என்று
அதழத்தார்.(யோக்வகோபு 1:25)
பதழை ஏற்பாட்டின் வவத வல்லுநர்கள் கசால்லுகிைார்கள்
முற்றிலும் சரிைானது என்பது "எல்லா வதகைான
காரிைங்களும் எல்லா வகாணத்திலும் கசால்லப்பட்டு இருக்க
வவண்டும்" என்று. இது ஒரு விரிவான கசால்.வவறு
வார்த்ததகளில் கூறுவதானால், வவதம் எல்லாவற்தையும்
உள்ளடக்கிைது என்று நாம் கூறுகிவைாம், அதில் எதுவும்
இல்லாமல் இல்தல.
வ7
கசால்லுகிைது
மாயிருக்கிைது என்று.

ஆத்துமாடே

உயிர்ப்பிக்கிைது

உயிர்ப்பிக்கிைது என்பதற்கான எபிவரை கசால் புத்துயிர்
கபறுதல், மறுசீரதமப்பு, புதிதாக்குதல், மாற்றுவது மற்றும்
உருமாற்றுவதத குறிக்கும்.
வவதம் மிகவும் விரிவானது, அது உண்தமயில் நபரின்
வாழ்க்தகதை மாற்றும்.
எபிவரை கமாழியில் ஆன்மா என்ை கசால் ‘வநவ ஷ்’
‘nephesh’ என்பது நபர் அல்லது சுை அல்லது இதைம் என்று
கபாருள். உள்ளான மனிதன், முழு மனிதன் என்பது நீங்கள்
தான். உங்களின் உண்தமைான மனிததன, முழுதமைான
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மனிததன, ஒட்டுகமாத்தமாக உருமாற்றும்
ஆண்டவரின் வார்த்ததக்கு உள்ளது.

தன்தம

மாற்றுவதற்கும், உருமாற்றுவதற்கும், மீட்கடடுப்பதற்கும்,
கதய்வீக
பிைப்புக்கும்,
முழு
மனிததன
முழுதமைாக்குவதற்கும் வவதம் வபாதுமானது.
2 தீவமோத்வதயு 3:15-17, கிறிஸ்து இவயசுடேப்ேற்றும்
விசுோசத்திைாவை உன்டை இரட்சிப்புக்வகற்ை ஞாைமுள்ை
ேைாக்கத்தக்க
ேரிசுத்த
வேத
எழுத்துக்கடை,
நீ
சிறுேயதுமுதல் அறிந்தேசைன்றும் உைக்குத் சதரியும்.16.
வேதோக்கியங்கசைல்ைாம்
வதேஆவியிைால்
அருைப்
ேட்டிருக்கிைது; வதேனுடைய மனுஷன் வதறிைேைாகவும்,
எந்த நற்கிரிடயயுஞ் சசய்யத் தகுதியுள்ைேைாகவும் இருக்கும்
ேடியாக,
17.
அடேகள்
உேவதசத்துக்கும்,
கடிந்து
சகாள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும், நீதிடயப் ேடிப்பிக்கு
தலுக்கும் பிரவயாஜைமுள்ைடேகைாயிருக்கிைது.
பவுல் தீவமாத்வதயுவுக்கு நிதனவு படுத்தி எழுதும் வபாது
வவதம் உன்தன இரட்சிப்புக்கு ஏதுவான ஞானம் ககாடுக்க
வல்லது என்கிைார்.
அது மட்டுமல்லாமல், உங்கதள
பரிபூரணமாக்க, எல்லா நற்கசைல்களுக்கும் தகுதிைாகும் படி
வழங்கப்படுகிைது.
வதவனுதடை வார்த்தத முற்றிலும் உருமாற்றும் வல்லதம
ககாண்டது.அது மிகவும் விரிவானது, அது ஒரு ஆத்மாதவ,
ஒரு உயிருள்ள நபதர, வதவன் விரும்பும் நபராக துல்லிைமாக
வடிவதமக்க முடியும்.
1 வ துரு 1:23-24 அழிவுள்ை வித்திைாவை அல்ை,
என்சைன்டைக்கும்
நிற்கிைதும்
ஜீேனுள்ைதுமாை
வதேேசைமாகிய அழிவில்ைாத வித்திைாவை மறுேடியும்
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சஜநிப்பிக்கப்ேட்டிருக்கிறீர்கவை.24.
மாம்சசமல்ைாம்
புல்டைப்வோைவும்,
மனுஷருடைய
மகிடமசயல்ைாம்
புல்லின் பூடேப்வோைவுமிருக்கிைது; புல் உைர்ந்தது, அதின்
பூவும் உதிர்ந்தது.
புதிை பிைப்பு, அல்லது மாற்ைம், உருமாற்ைம் என்பது
வதவனுதடை
வார்த்ததைால்
நிதைவவற்ைப்படுகிைது.
உங்களுக்கு
சுவிவசஷம்
மூலம்
பிரசங்கிக்கப்படும்
வார்த்தத.அந்த வார்த்தத தான் உங்களின் ஆத்துமாதவ
மாற்ை வல்லது.
வரோமர் 1:16, கிறிஸ்துவின் சுவிவசஷத்டதக் குறித்து நான்
சேட்கப்ேவைன்; முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிவரக்கரிலும்
விசுோசிக்கிைேசைேவைா
அேனுக்கு
இரட்சிப்பு
உண்ைாேதற்கு அது வதேசேைைாயிருக்கிைது.
வார்த்ததயில் உள்ள வல்லதம ஒரு வாழ்க்தகதை மாற்ை
முடியும் என்று பவுல் கூறினார். புதிதாய் பிைப்பதற்கு
வதவனின் வார்த்தத ஒரு பிரதிநிதி ஆகும்.
பின்வரும்
வகள்விகள்
நாம்
வவதவசனங்களின்
வபாதுமானதத விட்டு கவளிவைறும்வபாது வரும் சிக்கதலப்
புரிந்துககாள்ள தவக்கும்.
➢ ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வபான்ை பிரபலமானவர் மட்டுவம
பிரசங்கிக்கவவண்டும் என்ை அளவுக்கு வவதம் என்ன
அவ்வளவு பலவீனமானதா அல்லது வல்லதம
அற்ைதா?
➢ அல்லது
ஆவிக்குரிைவனாக
இருந்ததற்கு
பிரபலமாவதற்கு அல்லது வவதத்தில் மிகப்கபரிை
அறிவு இருப்பதால்?
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➢ அல்லது ஊடகம் அவர்கதள பிரபலமாக்கிைதா?
➢ வார்த்ததயில் உள்ள வல்லதமதை மீறி அவர்களால்
கசய்ை முடியும் என்று நாம் நம்ப வவண்டுமா?
➢ அல்லது மக்களின் உணர்ச்சிகதள உற்சாகப்படுத்த,
கவரவுபடுத்த, அவர்கதள தான் கபரிை ஆள் என்ை
நிதனக்க தூண்டும் வதகயில் நாம் ஏதாவது கசய்ை
வவண்டுமா?
➢ உலகரீதிைான கவற்றிகதள வாக்குத்தத்தமாக கூை
வவதம் என்ன அப்படி வல்லதம அற்ைதா
பலவீனமானதா?
➢ கதாதலக்காட்சியில் வரும் பிரசங்கிைார்கள், ஏன்
நீங்கள் கபறுக விததத்தால் நிதனத்து பார்க்க
முடிைாத வதகயில் கபறுக அறுப்பீர்கள் என்று
கூறுகிைார்கள்?
➢ பணத்ததயும் சுவிவசஷத்வதாடு வசர்த்தால் தான்
ஆத்துமாக்கள் மனம் திரும்பி இரட்சிக்கப்படுமா என்ை
அவசிைம் உள்ளதா என்ன?
➢ அரசிைல் ரீதிைான நடவடிக்தககள்,இைக்கங்கள்
மூலம் வவதத்தில் இல்லாததத மனிதனின் சக்தி
மூலம் வமற்ககாள்வதா வதவனின் திட்டம்? வதட
முடிைாத கசாகுசுகதள வதவனின் வார்த்ததகளில்
வதடி, அவரின் வார்த்தததை விட்டு விலகுவதா
வதவனின் திட்டம்?
➢ அவரிடம்
உள்ளதத
வாங்குவதற்கான
அதிநவீன,விற்கமுடிைாத
காரிைங்கதள
,
சந்ததப்படுத்தல் திட்டத்தின் மூல கபை வார்த்தத
மாற்ைப்பட்டதா?
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வமற்கண்ட வகள்விகளுக்கு எதற்கும் நீங்கள் ஆம் என்று
பதிலளித்தால், வதவனின் வார்த்ததயின் வபாதுமான
தன்தமதை நம்பாததன் மூலம் நீங்கள் வதவனின் சட்டத்தத
கடுதமைாக மீறுகிறீர்கள்.
ஒரு எழுத்தாளர் அதத மிகவும் அழகாக தவக்கிைார்!
வார்த்தத கடல்: கிறிஸ்து கண்டு எடுக்கக்கூடிை கபரிை
விதலயின் முத்து.
சங்கீதம் 119:41, கர்த்தாவே, உம்முடைய ோக்கின்ேடி, உமது
தயவும் உமது இரட்சிப்பும் எைக்கு ேருேதாக.
சங்கீதம்
கசால்லுகிைது
இரட்சிப்பு
வதவனின்
வார்த்ததவைாடு கதாடர்புதடைது என்று.
சங்கீதம் 119:50, அதுவே என் சிறுடமயில் எைக்கு ஆறுதல்,
உம்முடைய ோக்கு என்டை உயிர்ப்பித்தது.
சங்கீதம் 119:81, உம்முடைய இரட்சிப்புக்கு என் ஆத்துமா
தவிக்கிைது; உம்முடைய ேசைத்துக்குக் காத்திருக்கிவைன்.
சங்கீதம் 119:146, உம்டம வநாக்கிக் கூப்பிட்வைன், என்டை
இரட்சியும்; அப்சோழுது நான் உம்முடைய சாட்சிகடைக்
காத்துக்சகாள்ளுவேன்.
சங்கீதம் 119:151, கர்த்தாவே, நீர் சமீேமாயிருக்கிறீர்; உமது
கற்ேடைகசைல்ைாம் உண்டம.
இரட்சிப்பு உங்கள் வார்த்ததயில் காணப்படுகிைது, அவர்கள்
அங்கு பார்க்கவில்தல.
சங்கீதம் 119:158, உமது ேசைத்டதக் காத்துக்சகாள்ைாத
துவராகிகடை
நான்
கண்ைவோது,
எைக்கு
அருேருப்ோயிருந்தது.
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சங்கீதம் 119:174, கர்த்தாவே, உம்முடைய இரட்சிப்பின்வமல்
ஆேைாயிருக்கிவைன்; உம்முடைய வேதம் என் மைமகிழ்ச்சி.
பவுல் தனது ஆவிக்குரிை மகதனக் கட்டதளயிட்டதில்
ஆச்சரிைம்
உள்ளதா?
“சமைம்
வாய்த்தாலும்
வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரததைாய்த் திருவசனத்ததப்
பிரசங்கம்பண்ணு” (2 தீவமோத்வதயு4:2)
ஆத்துமாதவ மாற்ை வார்த்தத வபாதுமானது.

2. கர்த்தருடைய சாட்சி,
நியாயங்கள், விதி, சட்ைம், சாசைம்
ே7,
கர்த்தருடைய சாட்சி
சத்தியமும்,
ஞானியாக்குகிைதுமாயிருக்கிைது.

வேடதடய

வவதம் வபாதுமானதத அற்புத விதமாக விளக்க தாவீது
அடுத்த நிதலக்கு ககாண்டு கசல்கிைார்.
அவர் "சாட்சி" என்ை வார்த்தததைப் பைன்படுத்துகிைார்,
இப்வபாது அவர் வதவனுதடை வார்த்தததை கதய்வீக
சாட்சிைாகப் பார்க்கிைார்.
வவறு வார்த்ததகளில்
கூறுவதானால்,வதவனுதடை வார்த்தத என்பது வதவன்
தன்தன பற்றி ககாடுக்கும் சாட்சி மற்றும் அவர் ைார் என்ன
எதிர்பார்க்கிைார் என்பதின் விளக்கம் ஆகும்.
வதவதன பற்றிை சாட்சி அவருதடை வார்த்ததயில் உள்ளது
உண்தம.
நிச்சைத்திற்கு மாறுபாடானது என்ன?
o நிச்சைமில்லாதது,
o பாதுகாப்பற்ைது,
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o
o
o
o
o

அதலவபான்ைது,
மாறுவது,
மாற்ைம்,
நம்பமுடிைாத மற்றும்
நம்ப தகுதிைற்ை.

ஆனால் ஜீவனுள்ள வதவனுதடை வார்த்தத நிச்சைம்.
நிச்சைம் என்ைால்,
✓ அதலவபாலல்ல,
✓ அதசைாதது,
✓ பிதழயில்லாதது மற்றும்
✓ நம்பகமானது.
வதவனுதடை வார்த்ததைானது ஒருவர் தன்னுதடை
வாழ்க்தகதை கட்டி எழுப்ப மற்றும் நித்திை வநாக்கத்தத
அதடை அடித்தளத்தத எந்த ஒரு தைக்கமும் இல்லாமல்
ககாடுக்கிைது.
வபதுரு இவைசுவவாடு கூட இருக்கும் வபாது நடந்ததத
நிதனவு கூறுகிைார்.
2 வ துரு 1:17-21, இேர் என்னுடைய வநசகுமாரன்,
இேரிைத்தில் பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று சசால்லுகிை சத்தம்
உன்ைதமாை மகிடமயிலிருந்து அேருக்கு உண்ைாகி,
பிதாோகிய வதேைால் அேர் கைத்டதயும் மகிடமடயயும்
சேற்ைவோது, 18. அேவராவைகூை நாங்கள் ேரிசுத்த
ேருேதத்திலிருக்டகயில், ோைத்திலிருந்து பிைந்த அந்தச்
சத்தத்டதக்வகட்வைாம். 19. அதிக உறுதியாை தீர்க்கதரிசை
ேசைமும் நமக்கு உண்டு; சோழுதுவிடிந்து விடிசேள்ளி
உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்குமைவும் இருளுள்ை ஸ்தைத்தில்
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பிரகாசிக்கிை
விைக்டகப்வோன்ை
அவ்ேசைத்டதக்
கேனித்திருப்ேது நைமாயிருக்கும். 20. வேதத்திலுள்ை எந்தத்
தீர்க்கதரிசைமும்
சுயவதாற்ைமாை
சோருடையுடையதாயிராசதன்று
நீங்கள்
முந்தி
அறியவேண்டியது. 21. தீர்க்கதரிசைமாைது ஒருகாைத்திலும்
மனுஷருடைய
சித்தத்திைாவை
உண்ைாகவில்டை;
வதேனுடைய ேரிசுத்த மனுஷர்கள் ேரிசுத்த ஆவியிைாவை
ஏேப்ேட்டுப் வேசிைார்கள்.
அனுபவம், இைற்தகக்கு அப்பாற்பட்ட அனுபவம்,
அதடைாளங்கள், மற்றும் அற்புதங்களுக்கு தனி இடம்
உண்டு. வபதுரு கசால்லுகிைார் இதத காட்டிலும்
வார்த்ததைானது நிச்சைமானதாக உள்ளது. அந்த வார்த்தத
தான் வவதம், அந்த வவதம் பரிசுத்தர்கள் வதவ ஆவியினால்
ஏவப்பட்டு எழுதினார்கள்.
அதன் பைன் என்ன?
ஞானத்தத எளிதாக்கிைது.
எளிதம என்பதற்கான மூல எபிவரை வார்த்ததயின் அர்த்தம்
திைந்த வாசலுக்கான வைாசதன.
எளிதமைான மனிதர் என்பவர்
✓ நுட்பமில்லாதவர்கள்,
✓ கததவ எப்கபாழுது மூட வவண்டும் என அறிைாதவர்,
✓ எவற்தை கவளிவைற்ை வவண்டும் என அறிைாதவர்,
✓ எல்லாவற்தையும் உள்வள ஏற்றுக்ககாள்வர்,
✓ கல்லாதவர்,
✓ அனுபவமில்லாதவர்,
✓ அறிவில்லாதவர் மற்றும்
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✓ அப்பாவிைாக உள்ளவர்.
ஆனால் அவர்களும் ஞானவான்களாவார்கள்.
அதற்கான ஆதாரம் என்ன?
வதவனுதடை வார்த்தத.
வவதாகமம் அப்பாவித்தனம், அனுபவமில்லாதம, பிரித்து
பார்க்கும் குணம் இல்லாதம, அறிவிக்கப்படாததவ வபான்ை
எல்லாவற்தையும் எடுத்துக்ககாண்டு ஒவ்கவாருவருக்கும்
ஞானத்தத ககாடுக்கிைது.
எபிவரை கமாழியில் “ஞானம்” என்பது கதய்வீக
வாழ்க்தகயில் சிைந்து விளங்கும் கதலதை குறிக்கிைது.
தினசரி வாழும் வாழ்க்தகதை வதவனுதடை அறிவு மற்றும்
அவரின் வார்த்ததயின் மூலம் ஆளுதக கசய்வது. வவதத்தில்
வதவன் தான் ஞானத்தின் ஆதாரம் அது பரத்திலிருந்து
வருவது.
வதேனுடைய ேோர்த்டத வ ோதுமோனது
உங்கைோல் நம் முடியோமல் வ ோகிறது?

என்று

எப் டி

சமூகவியல்,உைவியல் மற்றும் தத்துேங்கள் வ ோன்ற நம்டம
சுற்றி உள்ை மனித ேைங்கள் மூலம் ேரும் மனித ஞோனத்டத
நீங்கள் நம் வேண்டுமோ?
பிரசங்கிப் ேர்கள் வேதத்டத தவிர்த்து தேளிவய தசல்ல
வேண்டியது அேசியமோ?
ஒரு சாதாரண மனிததன ஞானவானாக்கி வதவனுதடை
சித்தத்தின் படி வாழும் கதலதை கற்பிக்க வதவ வசனம்
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வபாதுமானது என்று வதவவன தன்னுதடை வார்த்தததை
குறித்து சாட்சி ககாடுத்து இருக்கிைார்.
சங்கீதம் 119:27, உமது கட்ைடைகளின் ேழிடய எைக்கு
உணர்த்தியருளும்; அப்சோழுது உமது அதிசயங்கடைத்
தியானிப்வேன்.
சங்கீதம் 119:34, எைக்கு உணர்டேத் தாரும்; அப்சோழுது நான்
உமது
வேதத்டதப்
ேற்றிக்சகாண்டு,
என்
முழு
இருதயத்வதாடும் அடதக் டகக்சகாள்ளுவேன்.
சங்கீதம் 119:66, உத்தம நிதானிப்டேயும் அறிடேயும் எைக்குப்
வோதித்தருளும்,
உம்முடைய
கற்ேடைகளின்வேரில்
விசுோசமாயிருக்கிவைன்.
சங்கீதம் 119:98-100, நீர் உம்முடைய கற்ேடைகடைக் சகாண்டு,
என்டை
என்
சத்துருக்களிலும்
அதிக
ஞாைமுள்ைேைாக்குகிறீர்;
அடேகள்
என்டைக்கும்
என்னுைவை இருக்கிைது.99. உம்முடைய சாட்சிகள் என்
தியாைமாயிருக்கிைேடியால்,
எைக்குப்
வோதித்தேர்கள்
எல்ைாரிலும் அறிவுள்ைேைாயிருக்கிவைன்.100. உம்முடைய
கட்ைடைகடை
நான்
டகக்சகாண்டிருக்கிைேடியால்,
முதிவயார்கடைப் ோர்க்கிலும் ஞாைமுள்ைேைாயிருக்கிவைன்.
சங்கீதம் 119:104, உமது கட்ைடைகைால் உணர்ேடைந்வதன்,
ஆதைால் எல்ைாப் சோய்ேழிகடையும் சேறுக்கிவைன்.
சங்கீதம் 119:125, நான்
சாட்சிகடை
நான்
உணர்வுள்ைேைாக்கும்.

உமது அடிவயன்;
அறியும்ேடி

உம்முடைய
என்டை
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சங்கீதம் 119:169, கர்த்தாவே, என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில்
ேருேதாக;
உமது
ேசைத்தின்ேடிவய
என்டை
உணர்வுள்ைேைாக்கும்.
சங்கீதக்காரர்களுக்கு கதரியும் ஞானம்
வார்த்ததயிலுருந்து தான் வரும் என்று!

வதவனுதடை

ஆத்துமாதவ மாற்ை வதவனுதடை வார்த்தத வபாதுமானது.
தினசரி வாழ்க்தகயில் வதவனுக்கு மகிதமதை ககாடுக்க
வதவனுதடை வார்த்தத வபாதுமானது.
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