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Abstract: In the praise of the Lord who creates the world, the scriptures of the eighteen following books of the
Sangamamaruviya period, and the Holy Book of Christianity, the Holy Book of Christianity, are of the Lord. This
article explains that humanity is cultivated by the praise of sovereignty, removes evils, and directs the way of good
ness. In the article, the article explains the importance of appreciating the nature of God and the system of
worship of God, the benefits and the virtues of the sovereignty, that the world is the creation of the Lord and that
the atom will not move without him.
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முன்னுறை
ஆலயம் த ொழுவது சொலவும் நன்று
இறைறை
பண்படுத்தும்
ைிழ்

என்பது

உன்ன க்

சையங்கள்

பபொற்றும்

அைதநைி

(Venkatasamy

கருவியொகும்.

ைனி னின்

அைிவுக்கு

எட்டொ

இலக்கியங்களில்

அைச்சிந் றனகறள

நூல்களிலும் கிைிஸ் வர்களின் புனி

நூலொன

முழுறையொக

Nattar,

2018).

அருஉருவைொன

வழங்கும்

ைனி றன
நிறலப்பொடு.

ப ிதனண்கீ ழ்க்கணக்கு

ிருவிவிலியத் ிலும் இறைதநைிக் தகொள்றககள் சிைந்து

விளங்குகிைது என்பது தவள்ளிறட ைறல.

அை இலக்ைியங்ைளில் இறைநெைிக் நைொள்றைைள்
உலகப் தபொதுைறையொம்

ிருக்குைளில் வள்ளுவப் தபருந் றக

ம் மு ல் குைட்பொவில்

அகர மு ல எழுத்த ல்லொம் ஆ ி
பகவன் மு ற்பை உலகு.
எழுத்துகள் அகரத்ற
ஆ ியொக

இருக்கும்

மு ன்றையொகக் தகொண்டு இயங்குகிைது. இவ்வுலகம் எல்லொவற்ைிற்கும்

இறைவறன

மு ன்றையொகக்

தகொண்டு

இயங்குகிைது

என்கிைொர்

(Parimelalhagar,

2002).
புைவிப் தபருங்கடல் நீந்துவர் நீந் ொர்
இறைவன் அடிபசரொ

ொர்.
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தபருங்கடறலக்

அப்படி

பற்ைிப்

கடக்க

பிடிக்கொ வர்

பவண்டுைொனொல்
பிைவிப்

இறைவனின்

தபருங்கடறல

நீந் ிக்

கறரபசர முடியொது என்கிைொர் (Parimelalhagar, 2002).

ெொன்மடிக்ைடிறை
ை ிைன்னும் ைொயவன் வொள் முகம் ஒக்கும்
க ிர் பசர்ந்

சக்கரம் ஒக்கும்

முதுநீர்ப் பழநத்து

ொைறரத்

ொளின்

ஏ ிர்ைலர் ைற்ைவன்கண் ஒக்கும்; பூறவப்
புதுைலர் ஒக்கும் நிைம்.
ிங்கள்

அழி லில்லொ

ிருைொலின்

ஒளிறயயும்

ஒளி

சிைந்

ஞொயிறு

அவனது

சக்கரப்

பறடறயயும் நீர்நிறலகளில் முறளத்துள்ள தசந் ொைறரப்பூ அவன் கண்கறளயும் கொயொைரத் ின் பூ
அவனது

ிருபைனிறயயும்

ஒத் ிருக்கும்

என்று

இறைவனின்

சொயலில்

அறனத்தும்

இருக்கிைது

என்பற ப் பபொற்ைிப் பொடுகிைது (Jagathrakshakan, 2021).

இன்னொ ெொற்பது
முக்கட் பகவ னடித ொழொ

ொர்க்கிண்ணொ

தபொற்பறன தவள்றளறய யுள்ளொ த ொழுகின்னொ
சக்கரத் ொறன ைைப்பின்னொ வொங்கின்னொ
சத் ியொன் ைொதடொழொ
மூன்று

ொர்க்கு.

கண்கறளயுறடய

பலரொைறனயும்

சக்கரப்

சிவதபருைொறனயும்
பறடறயயுறடய

அழகிய

பறனக்தகொடிறய

ிருைொறலயும்

உறடய

பவற்பறடறயயுறடய

முருகப்தபருைொறனயும் வணங்கொ வர்களுக்கு துன்பம் உண்டொகும் என்பற த் த ளிவுப்படுத்துகிைது

(Gowmareeswari, 2015).
இனியறவ ெொற்பது
கண்மூன் றுறடயொண் ொள் பசர் ல் கடி ினிப
த ொண்ைொன் துழொய்ைொறல யொறன த ொழலினிப
எனும் பொடலில் மூன்று கண்கறளயுறடய சிவதபருைொனது
பழறையொகிய ைொட்சி தபற்ை
நூன்கு

ிருத்துழொய் ைொறலறய அணிந்

முகங்கறளயுறடய

பிரம்ை

ப வறன

அவன்

ிருவடிகறள அறட ல் ைிக எளிது.

ிருைொறல றகத ொழு ல் இனிது.
முன்னிருந்து

விரும்பி

வொழ்த்துவது

இனிது என்று இறைவறன வணங்கி வொழ்த்துபவர்களுக்கு வொழ்வு இனிறையொகும் என்று பொடுகிைது

(Gowmareeswari, 2015).
ஆசொைக்கைொறவ
நொளந் ிக் பகொைின்ைி கண்கழீ இத் த ய்வத்ற
ொறனயும் ைொற்ைொற் த ொழுத ழுக வல்கந் ி
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நின்று த ொழு ல் பழி.
விடியற்கொறலயில் ஒருபகொறல எடுத்து பல் துறடத்து கண்கறளக் கழுவித்
கடவுறள

அைியும்

தபொழு ின்கண்

தநைியொல்

ொன்

த ொழுக,

வணங்கும்

பின்

கடவுறள

ஒரு

நின்று

தசயறலத்
தகொண்டு

த ொடங்க

வணங்கு ல்

ொன் வணங்கும்

பவண்டும்.

ைொறலப்

குற்ைைொகும்.

இருந்து

வணங்கு ல் சிைப்பு என்று இயம்புகிைது (Gowmareeswari, 2015).

முதுநமொழிக்ைொஞ்சி
ஆர்கலி உலகத்து ைக்கட் தகல்லொம்
புகழ்தவய் பயொர்க்குப் புத்ப ணொ தடளிது.
கடல் சூழ்ந்
விரும்பினொர்க்கு

இவ்வுலகத்து ைக்கள் எல்பலொருள்ளும் புகழப்படும் அைச்தசயல்கறளச் தசய்ய

ப வர்கள்

வொழும்

விண்ணுலகம்

தபறுவது

எளித ன்று

இறைவன்

விரும்புவது

‘அைை’; என்று பொடுகிைது (Gowmareeswari, 2015).

இறைநெைிக் நைொள்றைைளில் திருவிவிலியம்
ஆ ியில் உலறகப் பறடத்
ைனி ன்

இறைவன் பறடப்பின் சிகரைொக ைனி றனப் பறடத் ொர். ஆனொல்

ீறைகளொல் பொவக்குழியில் விழுந்து அழிவற

கிைிஸ்துறவ

ைனி னொகப்

ைீ ட்தடடுக்க

ன்றனபய

பிைப்தபடுக்க

றவத் ொர்.

பலியொக்கினொர்.

விரும்பொைல்

அவர் ம்

ந்ற யொம்

ன் ஒபர ைகனொகிய இபயசு

சிலுறவப்

இறைவனின்

பொடுகளொல்

விருப்பத்ற

இவ்வுலறக

நிறைபவற்ைினொர்

ிருவிவிலியம் உறரக்கிைது (Holy Bible Thiruviviliam, 1995).

என்று தபொதுநலம் பொடும்

திருப்பொடல்: அல்பலலூயொ! தூயகத் ில் இறைவறன பபொற்றுங்கள். வலிறைைிகு விண்விரிவில்
அவறரப்

பபொற்றுங்கள்.

எல்றலயில்லொ

அவர் ம்

ைொண்பிறனக்

வல்ல

குைித்து

தசயல்களுக்கொக

அவறரப்

அவறரப்

பபொற்றுங்கள்

பபொற்றுங்கள்.

என்றும்

எக்கொளம்

அவர் ம்

முழங்கியும்

வறணயுடன்
ீ
யொழ் ைீ ட்டியும் ைத் ளம் தகொட்டியும் குழலிறன ஊ ியும் சிலம்பிடும் ச ங்றகயுடன்
கலீர்

எனும்

ொளத்துடனும்

அவறரப்

பபொற்றுங்கள்.

அறனத்து

உயிர்கபள

ஆண்டவறரப்

புகழ்ந் ிடுங்கள் என்று இறைவறனப் பபொற்றும் முறைறைகறள ைிகத் த ளிவொக எடுத்துறரக்கிைது.
லூக்ைொ ெற்நசய்தியில்
நொசபரத்
ப ொன்ைி

ஊரில்

ொவ ீ ின்

“அருள்ைிகுப்

எத் றகயப ொ

என்று

ஆைொம்

ைொ த் ில்

கபிரிபயல்

குடும்பத் ில்

பயொபசப்பு

என்பவருக்கு

தபற்ைவபள
அஞ்சிய

வொழ்க,

ைரியொளுக்கு

ஆண்டவர்
“ைரியொ

எனும்

வொன

ைண

ஒப்பந் ைொன

உம்முடபன”

அஞ்ச

தூ ர்
என்ைொர்.

பவண்டொம்;

கலிபலயொவில்
ைரியொவுக்குத்
இவ்வொழ்த்து

கடவுளின்

அருறளக்

கண்டுள்ள ீர்; இப ொ கருவுற்று ஒரு ைகறனப் தபற்தைடுப்பீர், அவர் கடவுளின் ைகன் எனப்படுவொர்.
அவருறடய

ந்ற

ொவ ீ ின் அரியறணறய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பொர்” என்று உறரத் ொர்.

மரியொவின் பொடல்
கடவுறள

நிறனந்நு

கண்பணொக்கினொர்.

ஆண்டவறர

பபருவறக

இதுமு ல்

எனது

தகொள்கிைது.

எல்லொத்

உள்ளம்

பபொற்ைி

ஏதனனில்

தபருறைபடுத்தும்

அவர் ம்

றலமுறையினரும்

அடிறையின்

என்றன

பபறு

என்

ைீ ட்பரொம்

ொழ்நிறலறய

தபற்ைவர்

என்பர்.

வல்லவரொம் கடவுள் எனக்கு அரும்தபருஞ்தசயல்கள் புரிந்துள்ளொர். தூயவர் என்பது அவரது தபயர்.
அவருக்கு அஞ்சி நடப்பபொருக்கு

றலமுறை

றலமுறையொய் இரக்கங்கொட்டுகிைொர்.

மத்கதயு ெற்நசய்தியில் இபயசு பபொ ித்துக் தகொண்டிருந் தபொழுது,
எழுந்து,

அவறர

பசொ ிக்கும்

தபொருட்டு

பபொ கபர!

நிறலவொழ்றவ

ிருச்சட்ட அைிஞர் ஒருவர்

உரிறையொக்கிக்

தகொள்ள

நொன்

என்ன தசய்ய பவண்டும் எனக் பகட்க, இபயசு ைறுதைொழியொக

Indian J Multiling Res Dev., 2(3) (2021), 47-51 | 49

Vol 2 Iss 3 Year 2021
“உன்

முழு

A. Bavliance /2021

இ யத்ப ொடும்

முழு

ைனத்ப ொடும்

DOI: 10.34256/ijmrd2136
உன்

கடவுளொகிய

ஆண்டவரிடம்

அன்பு

கூறுவொயொக உன் ைீ து அன்பு கூர்வது பபொல உனக்கு அடுத் ிருப்பவர் ைீ தும் அன்பு கூர்வொயொக என
எழு ியுள்ளப ”

என்ைொர்.

இறைவறனயும்

பிைறரயும்

முழு

ைனப ொடு

அன்பு

தசய்ய

ிருவிவிலியம் வொக்குறரக்கிைது (Holy Bible Thiruviviliam, 1995).

பவண்டுதைன்று
இபயசு

இவ்வொறு

ன் சீடர்களுக்கு தசபிக்கக் கற்றுக்தகொடுத் பபொது

பபொற்ைப்தபறுக,

உைது

ஆட்சி

வருக.

உைது

ிருவுளம்

ந்ற பய உைது தபயர் தூயது எனப்

விண்ணுலகில்

நிறைபவறுவது

பபொல

ைண்ணுலகிலும் நிறைபவறுக.
ஏங்கள்
தசய்பவொறர

அன்ைொட
நொங்கள்

உட்படுத் ொப யும்

உணறவ

நொள்ப ொறும்

ைன்னிப்ப ொல்

எங்கள்

ீபயொரிடைிருந்து

புகழ்ந்து, துன்பங்கறளத்
கற்றுக்தகொடுத் ற

எங்கறள

விடுவித் ருளும்

எ ிரொக

எங்கறள

என்று

குற்ைம்

பசொ றனக்கு

இறைவறனப்

பபொற்ைிப்

ீறையிலிருந்து விடுவிக்கவும் தசபிக்க

உணர முடிகிைது.

ிைக்கப்படும். விண்ணகத் ந்ற
இ ன்மூலம்

ட்டுங்கள்

தபறுகின்ைனர்.

ிைக்கப்படும்; ப டுங்கள் கண்டறடவர்கள்.
ீ

ப டுபவொர்

கண்டறடகின்ைனர்.

ட்டுபவொர்க்கு

ம்ைிடம் பகட்பபொருக்கு தூய ஆவிறயக் தகொடுப்பது எத் றன உறு ி.

இறைவனிடம்

பகட்கும்

ஒருவர்

தபறுகிைொர்.

ப டுபவொர்

கண்டறடகிைொர்,

ிைக்கப்படும் என்ை நம்பிக்றகறய உணர்த்துகிைது இவ்விறைவொக்கு.

மத்கதயு ெற்நசய்தியில்
உண்பது,

எங்களுக்கு

ைன்னியும்.

ீர்க்கவும் பொவங்கறள ைன்னிக்கவும்

பகட்பபொதரல்லொம்

ட்டுபவொர்க்குத்

ொரும்.

பொவங்கறளயும்

பகளுங்கள் உங்களுக்கு தகொடுக்கப்படும்;
ஏதனனில்

எங்களுக்குத்

எற க்

குடிப்பது,

ஆகபவ

உடலுக்கு

நொன்

எற

உங்களுக்குச்

உடுத்துவது

தசொல்கிபைன்

என்பைொ

நீங்கள்

உயிர்வொழ

கவறல

எற

தகொள்ளொ ீர்.

உணறவ விட உயிரும், உறடறய விட உடலும், உயர்ந் து அல்லவொ
வொனத்துப் பைறவகறளப் பொருங்கள்… கவறல உங்கறள ஒரு முழம் கூடக் கூடச் தசய்யொது…
இன்றைக்கு

இருந்து

நொறளக்கு

ைடியும்

கொட்டுப்புல்லுக்பக

கடவுள்

உங்களுக்கு இன்னும் அ ிகைொக தசய்வொரல்லவொ! என்று இறைவன்
கவறலப்படுவ ொல்

ஒன்றும்

ப றவயொனவற்றை அவர்
இபயசு

விண்ணரசுப்

ஒருவர் கடுகு விற

ஆகொது;

உன்றனக்

கடவுள்

இவ்வொறு

தசய்கிைொரொயின்

நம்றைக் றகவிடைொட்டொர்; நீ

பொர்த்துக்

தகொள்வொர்

உனக்குத்

ருவொர் என்று இறைவனின் இயல்றப எடுத்ப ொதுகிைது.
பற்ைிக்

கூறும்பபொது

உவறைகள்

எடுத்து வயலில் விற த் ொர். அவ்விற

வொயிலொக

பபசினொர்.

கடுகு

விற

எல்லொ விற கறளயும் விட சிைியது.

ஆனொலும் அது வளரும்பபொது ைற்தைல்லொச் தசடிகறளயும் விட தபரிய ொகும். வொனத்துப் பைறவகள்
அ ன் கிறளகளில் வந்து
ஒருவர் புளிப்பு ைொறவ
புளிப்பபைியது.
ைறைந் ிருந்

ங்கும். விண்ணரசு இக்கடுகு விற க்கு ஒப்பொகும். புளிப்பு ைொவு தபண்

எடுத்து மூன்று ைரக்கொல் ைொவில்

விண்ணரசு

இப்புளிப்பு

ைொவுக்கு

ஒப்பொகும்.

புற யறலக் கண்டுபிடிக்கிைொர். அவர் அற

ைக்குள்ள யொவற்றையும் விற்று அந்

நிலத்ற

பிறசந்து றவத் ொர்.
புற யல்

உவறை

ைொவு முழுவதும்
ஒருவர்

நிலத் ில்

மூடிறவத்து விட்டு ைகிழ்ச்சியுடன் பபொய்த்

வொங்கிக் தகொள்கிைொர். விண்ணரசு இப்புற யலுக்கு

ஒப்பொகும் (Holy Bible Thiruviviliam, 1995). முத்து உவறை வணிகர் ஒருவர் நல்ல முத்துக்கறளத் ப டிச்
தசல்கிைொர்.
விற்று அற

விறல

உயர்ந்

ஒரு

முத்ற க்

கண்டவுடன்

அவர்

பபொய்

ைக்குள்ள

யொவற்றையும்

வொங்கிக் தகொள்கிைொர். விண்ணரசு அந்நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பொகும். ஆண்டவபர! நீபர என்

கடவுள். நூன் உம்றை பைன்றைப்படுத்துபவன். உம் தபயறரப் பபொற்றுபவன். ஆண்டவரிடம் தகொள்ளும்
அச்சபை ஞொனத் ின் த ொடக்கம்.

முடிவுறை
இவ்வுலகத் ின்
இலக்கியங்களொன

இயக்கம்

இறைவனொல்

ப ிதனண்கீ ழ்க்கணக்கு

என்பற

நூல்களிலும்

த ொன்றையொன
கிைிஸ் வ

ைிழ்தைொழியின்

சைய

புனி

அை

நூலொன
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ிருவிவிலியமும் த ற்தைன விளக்குகிைது. இறைறை பபொற்ைல் ைனி றன
அைச்

சிந் றனகறள

தூய்றைறயயும்
பிை

நம்பிக்றகறயயும்

உயிர்களுக்கு

அறை ியும்

வளர்த்து

உ வும்

இனிறையும்

நன்றைகறள

அன்புைறவயும்

பொன்றைறயயும்
நிறைந்

பநொக்கி

ொக

வழிநடத்துகிைது.

கீ ழ்ப்படி றலயும்

வளர்க்கிைது.

வழிநடத்துகிைது

ீறைகளிலிருந்து விலக்கி

பகிர்வு

ைொனுடத்ற ப்
என்பப

நொம்

இறைறை

பபொற்ைல்

ைனப்பொன்றைறயயும்

பண்படுத் ி

ைன்பற றய

உணரும்

இறைதநைிக்

தகொள்றககளின் உண்றையொகும்.

References
----, (1995) Holy Bible Thiruviviliam, Tamil Nadu Biblical, Catechetical & Liturgical Centre, Thindivanam, India.
Gowmareeswari, S., (2015) Pathinenkilkanakku Noolgal Moolam Uraiyum, Saradha Pathippagam, Chennai, India.
Jagathrakshakan, S., (2021) Nanmanikkatigai, Pustaka Digital Media, Karnataka, India.
Parimelalhagar, (2002) Thirukural, Saradha Pathippagam, Chennai, India
Venkatasamy Nattar, N.M., (2018) Kondrai Vendhan, Createspace Independent Pub, Chennai, India

Funding
No funding was received for conducting this study.

Conflict of interest
The Author has no conflicts of interest to declare that they are relevant to the content of this article.
About the License
© The author 2021. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License

Cite this Article
A. Bavliance, The concepts of Theological Principles in morality literatures and in the Holy Bible,
Indian Journal of Multilingual Research and Development, Vol 2, Iss 3 (2021) 47-51.
DOI:
https://doi.org/10.34256/ijmrd2136

Indian J Multiling Res Dev., 2(3) (2021), 47-51 | 51

