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(இ�ைறய வாசக�க�: 

எ���ைக ������ வாசக�. 6:22-27,

ப��ைர�பாட�: �பா. 67: 1-2, 4-5,7,

�� !த# ப$� கலா �ய��& எ'�ய ��(க ����� வாசக� 4: 4-7,

)�கா எ'�ய ந+ெச-�.���� வாசக� 2: 16-21)

�	
ப� ���ைர

அைனவ��&� வண�க�. ஆ�3� ெதாட�கநா4� அைனவ��&� இைறய�� ெப�க அ�5ட� 

வா6 �7ேற�. பைழய ஆ�:  �ைர ;லக, 5�ய ஆ�:�&� இ�ேபா� =ைழ7ேறா�. 

வளைம@�, பAைம@� Bைற�த ந�ல வள� ெகா4�&� 5 தா�டா- இCவா�: ந� 

அைனவ��&� மலரD:�. கட�த ஆ�: ந�ைம ;D: மைறய 5�ய ஆ�:�&� அ3ெய: � 

ைவ�&� நம�&  �� அைவ மாெப�� ெகாைடெயன !ய க�E மFயாைவ நம�& ந�ைமக� 

வழ�&� இைறவE� தாெயன நம�& (� வழ�7 ஆGய4�7ற�.

இ�த அ�ைன.� வHயாக இைறவEடI��� நா� ந+ேபJக� ெப+J Bைறவைடேவாமாக. 

இ�த� 5�ய ஆ�3� -

5� உண#$ெகா�ேவா�, 5�(ய+Gக� ேம+ெகா�ேவா�, 5� உற$க� வள#�ேபா�, ந�M 

உ�ளவரா- வா6ேவா�, அ�5ட� ஒ�வைரெயா�வ# வா6 �ேவா�.

இ�த  தா.� அரவைண�O� இ ���ப� Pலமாக இேயAைவ இ�த  தா-ேபால ந� உ�ள �� 

தா�7 இ�5 தா�3� 5�வா6$ வா6ேவா�.
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��வா�க� ம�றா��க�:

;�Qல7� R+M��பவேர! உ�ைம ேநா�7ேய எ� க�கைள உய# �@�ேள�.

ப�� : ஆ�டவேர எ�க� ம�றாDைட� ேகDட�T�.

மா��ைய ! ேம�ைமைய ! எ$க%&' �(யாக) *�( �ள எ! த,ைதேய இைறவா!

5�ய ஆ�3� =ைழ@� ��அைவ�& Bைறவாக அ�5, அைம�, ஆU#கைள� ெபாH�� எ� 

�� த�ைத, ஆய#க�, &��க�, அ�Dப�யாள#க� உம� அைம�.� ஒ4ைய� Oர�ப��&� 

க�ணா3யாக$�, அதைன� காQ� அைனவ�� 7MV�;� B �ய ஒ4ைய இC$ல7+&W 

சாDGயாக� பக#வத+& ேவ�3ய அ�ைள� ெபாH@மாJ இைறமக� இேயA;� வHயாக உ�ைம 

ேவ�:7ேறா�.

எ!ைம� ேத(வ,த அ�ேப! எ! இைறவா!

எ�க� &:�ப�க4� இ�5�ய ஆ�3� உம� ��(க �� ஒ4 எ�J� இ��கW ெச-த�T�. 

எ�க4� வா6வாதர�க� Gற�பாக அைமய$�, எ� இ�ல�க4� நைடெபற ேவ�3ய ந�ல 

காFய�க� எ�த� &ைறகT� இ�M நைடெபற$�, அத� வHயாக� &:�ப உற$க� வ�வைட��, 

அ�5�, ம76WG@�, அைம�@� Bைறவா-, Bைலயாக� ெப+J உ� சாDGகளாக இWச(க �� 

உலாவர உ� அ�Dெகாைடகைள� ெபாHய ேவ�:ெம�J இைறமக� இேயA;� வHயாக 

உ�ைம ேவ�:7ேறா�.

அ0�த$க� 1ைற,த இய0ைகைய எம&கா2 பைட�த எ! இைறவா,

உ� பைட�O� ம7ைமைய உணராம� 5�ய (ய+G, அM;ய� வள#WGக�, சPக (�ேன+ற� 

எ�ற ேபா#ைவ.� இய+ைக�& எ�ராக நா�க� அM���, அMயாம� ெச-த அைன �  

தவJகைள@� ம�E �� பைட�O� ேம�ைம உண#�� இய+ைகேயா: நா�க� ஒ�M � வாழ  

ேதைவயான ஞான ைத� ெபாH�� ந�வH நட��ட இைறமக� இேயA;� வHயாக உ�ைம 

ம�றா:7ேறா�.
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அ�ைப ப56,த அ7&க எ!ைம� ேத(வ,த எ! அ�� இைறவா!

இ�த ந�ல நா4� கணவ� மைன; O�ைளக� எ�J ம76$ட� வாழ, இCவல7� எ�#YWச� 

ேபாD: அைம�யான &:�ப வா6�ைக நட த வர� அ�� தர� ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம 

ம�றா:7ேறா�.

ஒ7யான எ! இைறவா!

இைளஞ#, இள�ெப�க� த�க� வா6;� உ�ைம அMயாம� வா6�த� கால�க4� த�க� 

எ�ண�கT�& ஏ+ப, இC$லகW G+M�ப�கைள� ெபFதாக� க�� அத+& ஏ+ப  த�க� வா6ைவ 

இழ�த Bைல.� த�கைள  ேத+Jவத+& யா�� இ�ைலேய எ�J ஏ�7  த;�&� இவ#கT�& Y# 

உம� உடE��ைப Bைறவாக� ெபாH�� உம� ஆ;.� அ�ைள Bைறவா- ெப+Mட 

ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம ம�றா:7ேறா�.

எ:லா ம&க%&'! ெப	! ம5=)�>��! ந0ெச2�ைய வழ$'! த,ைதேய!

இ�J இ ���ப�.� ப�&ெகா�ள(3யாம� ேநா@+M��ேபா#, Gைறக4��, 

வைத(கா�க4�� இ��ேபா#, அக�க� (கா�க4� இ��ேபா#, ப�ேவJ ேவைல தள�க4� 

ப�யா+Jேவா#, பயண� ெச-ேவா# அைனவ#[�� மனIர�7, அவ#கT� இ�ைறய நா4� 

ம76ைவ@�, ஆUைர@� ெப+J ம7ழW ெச-த�ள ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம 

ம�றா:7�ேறா�.

ெந	&க(யான ேவைளB: C6 எம&' அரD! அைட&கல�மாB	,த எ! இைறவா!

கட�த ஆ�: ('வ�� ெச-த அைன � ந�ைமகT�&�, எ�களா� ஏ+பDட அைன �  

தவJகைள@� ம�E � எ�கT�& [�:� ஒ� மJவா6$� ெப+Mட� 5�ய ஆ�ைட ஆUரா� 

ெகா: � அைன � மா\ட� அைம�, மனம76$, அ�O� அைடயாளமாக$� எ�ேலா�� 

எ�லா(� ெப+JW சம �வ� தைழ ேதா�7ட இைறமக� இேயA;� வHயாக உ�ைம 

ம�றா:7ேறா�.

E=
ப(த�� ம5ைமைய உ! �	&'�!ப��� வ�யாக உண6��ய எ! இைறவா!

எ�க� &:�ப�க4� இைறமக� வா6��� காD3ய அேத வHைய, நா�கT� கைடO3 �, எ�க� 

&:�ப�க� ேகா;லா- ஒ4#��ட, எம�& Aயநலம+ற அ�5�, அ: ���பவ�ட� நD5 

பாராD:� ந�ல உ�ள�கைள@� தர ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம ம�றா:7�ேறா�.
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