
 

 

யா அ�லா�!

 
வான�க���, ������ேளா� அைனவ��; (த�க��� ேவ��யவ�ைற) அவ�டேம 

ேக���றன�; ஒ�ெவா� நா��� அவ� கா�ய��ேலேய இ����றா� (�லைர 

க��ய� ப���வ�, �லைர இ�� ப���வ�, �ல��� உ�ைர ெகா��ப�, �லைர 

மர��க� ெச�வ� ேபா�ற கா�ய�க�) (�����ஆ� 55:29). 

க�� �ய�� ேபா��, கட� ெகா�த���� ேபா�� படகா�க� அைழ�ப�, ‘யா 

அ�லா�!’ 

ஒ�டக ஓ��ன��, பாைல�ல�கைள� கட��� வ�க� ��ட� பாைலவன��� 

ெதாைல�� ேபானா ��, அவ�க� அைழ�ப� ‘யா அ�லா�!' 

ேபர�� ம��� ேப�ட� ஏ�ப�� ேபா�, பா��க�ப�டவ� அைழ�ப� 'யா 

அ�லா�!'    

க��க�� பா� �ைழவத�காக ��ப�ேவா� ��, அைவக� �ட�ப�� ேபா��, 

ேதைவ�ைடயவ�க� �� த���க� ைவ�க�ப�� ேபா�� - அவ�க� எ�ேலா�� 

அைழ�ப�   'யா அ�லா�!'   

அைன�� ��ட�க�� ேதா��யைட�� ேபா��, ந���ைக அைன��� 

இழ��� ேபா��, ேம�� பாைத ����� ேபா��, 'யா அ�லா�!'  எ�� 

அைழ�க� ப��ற�. 

��, �சாலமாக��, பரவலாக�� இ�����, அ� உ�க��� ��கலாக 

ஆ�க� ப�� ேபா��. அதனா� உ�க� ஆ�மா ���க�ப�� ேபா��, அைழ��க� 

'யா அ�லா�!’ 

அ�லா��டேம அைன�� ந�ல ெசா�க��, உ�ளா��த ேவ��த�க��, 

கள�க��லாதவ�க�� க����, பா��க�ப�டவ�க�� ேவ��த�க�� 

ெச�றைட��றன. இ�னலான ம��� �ர���டமான த�ண����, ைகக��, 

பா�ைவக�� அவ�டேம ����க�ப���றன. நா� அவ� ெபயைரேய �க� 

பா��ற�, ���ர���ற� ேம�� அவ� ெபயைரேய அைழ��ற� . உ�ள� சா�� 

அைட�ற�, ஆ�மா அைம� ெப��ற�, நர��க� தள��ற� ம��� அ����ற� 



 

 

எ���யைட�ற�- இ�வைன��� �ைறவ�றவ�� �க உய��தவ�மா�ய 

அ�லா� ஸு�ஹானஹு வ த'ஆலாைவ �ைன���வ����ேத அைடய�ப��ற�.  

அ�லா� த� அ�யா�க� பா� அ�� ��கவனாக இ���றா�; (�����ஆ� 42:19) 

அ�லா�: ெபய�க�� �க அழகான�, எ����க�� உ�ைமயான 

இைணத�. ேம�� ெபய�க�� அ�ம�����க�. 

(ெபய��, வ�லைம��, ம��� த�ைமக�� அ�லா����) �கரானவைன �� 

அ��ரா?”  (�����ஆ� 19:65) 

அ�லா�: வழைம, வ�லைம, �ற�� ம��� ஞான� மன�� வ�� ேபா�  

�ைன�க�ப�பவ�. 

அ�நா�� ஆ�� யா���ைடயதாக இ����? (அ�லா�ேவ தன� ேக���� 

ப��ைர��றா�)- ஏகனா�ய, அட��யா�� வ�லைம ��க அ�லா���ேக 

யா��. (�����ஆ� 40:16) 

 அ�லா�: இர�க�, அ�கைற, உத�, பாச� ம��� க�ைண மன�� வ�� ேபா� 

�ைன�க�ப�பவ�. 

ேம��, எ�த �ஃம� (பா��ய�) உ�க�ட� இ��தா�� அ� அ�லா��ட���� 

உ�ளேதயா��; ��ன� ஏதாவ� ஒ� ��ப� உ�கைள� ெதா�� ��டா� அவ�டேம 

(அைத ���மா� �ரலா���) ��க� �ைற�����க�. (�����ஆ� 16:53) 

யா அ�லா�! பா��ய��கவேன! க��ய����யவேன! வ�லைம�ைடயவேன!  

�யரமான �ைல இ�பமாக ஆக���! வ�த���� �ற� ம����யைடய� ெச�வாயாக! 

ேம�� அ�சமான �ைல பா�கா�பாக ஆக���! 

யா அ�லா�! எ��� உ�ள�கைள ஈமா�� (இைற ந���ைக��) �����யா� 

த��பாயாக!    

எ�க� அ�ப�ேய! அைம�ய�றவ�க��� அைம�யான உற�க�ைத��, ச�சலமாக 

உ�ள ஆ�மா�க��� சா��ைய�� வழ��வாயாக! 

எ�க� அ�ப�ேய! �ழ�ப��� உ�ளவ�கைள உன� ஒ��� ப�க� 

வ�கா��வாயாக! உன� ேந�வ������ வ�தவ�யவ�கைள�� (உன� ஒ��� ப�க� 

வ�கா��வாயாக!) 



 

 

அ�லா�ேவ! எ�க� இதய�க���� �ய ஊசலா�ட�கைள அக��வாயாக! 

ேம�� ஒ�ைய� ெகா�� அவ�ைற மா��வாயாக! உ�ைமைய� ெகா�� ெபா�ைய 

அ��பாயாக! உன� மல��மா�க�� பைடைய� ெகா�� ைஷ�தா�க�� �ய 

���கைள ெநா���வாயாக! 

யா அ�லா�! எ�க�ட���� ��க�, ��ப� ம��� கவைலைய அக��வாயாக! 

உ�ைன� த�ர எத��� அ��வ������, உ�ைன� த�ர எத� ேம�� 

சா�வ������, உ� �� அ�லாம� �ற�� �� ��ைமயான ந���ைக 

ைவ�பைத����, உ�ைன� த�ர �ற�ட� ேவ��வைத ���� உ��ட� நா�க� 

பா�காவ� ேத��ேறா�. �ேய யாவ���� ேமலான கா�பாள�, �ற�த பா�காவல�. 

 


