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(இ�ைறய வாசக�க�:

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக�. 62:1-5 ,

ப�ல�: அைன�� ம�க!ன�க"�#� ஆ%டவ'� �ய�த# ெசய�கைள அ+�,�க�.! ,

/��0த� ப1� ெகா'�/ய��# எ2/ய 2த� /�2க�/���� வாசக� 12: 4-11 ,

ேயாவா� எ4/ய ந6ெச7/8���� வாசக� 2:1-11 )

	��ப� �
�ைர

மா9:�#'யவ�கேள, ெபா��கால�/� இர%டா� ஞா8= /�>ப�ைய :ற>?�க உ�க� அைனவ 

ைர,� அ�Aட� அைழ��ேறா�. ந� ஆ%டவ'� மா9:C# ெசய�கைள ந� வாD�� அEப��க 

இ�ைறய /�வFபாG நம�# அைழ>A �G��ற�. மHத� களா�ய நா� அைனவ�� கட1!� 

ேம�ைமைய உண���, அவர� மா9:ைம8� ப�#ெபறேவ அைழ�க>ப9J���ேறா�. ஆ%டவ� 

இேயK�� உத�ைய> ெப6= ம�ழ அ�ைன ம'யா�� ப'��ைர ேதைவ எ�பைத இ�ைறய 

ந6ெச7/ நம�# எG��ைர��ற�. கானாL� /�மண MகDN:8� /ரா9ைச இரச� O��த ெபா4�, 

ம'ய�ைன8� ப'��ைரயா� ஒ� A�ைம MகD�தைத� கா%�ேறா�. நம� அ� றாட� ேதைவக!� 

இைறய�ைன8� ப'��ைரைய நாJ, இைறவH� உத�கைள Kைவ�� வா4� வர� ேவ%J, இ�த 

/�>ப�8� ப�ேக6ேபா�.
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�த  வாசக�

மணமக� மண>ெப%Q� ம�Dவ�ேபா� உ� கட1� உ�H� ம�Dவா�:

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக�. 62:1-5

RேயாH� ெவ6+ ைவகைற ஒ!ெயன1�, அத� S9A Kட� �ள�ெகன1� ெவ!>பG�வைர, 

அதைன 2�H9G ம1னமா8ேர�: எ�சேல� ெபா�9GN ெசயல6= அைம/யா8ேர�. 

?றஇன�தா� உ� ெவ6+ைய� கா%ப�: ம�ன� யாவ�� உ� ேம�ைமைய> பா�>ப�: ஆ%டவ� 

த� நா�னா� T9G� A/யெதா� ெபயரா� U அைழ�க>பGவா7. ஆ%டவ'� ைக8� U அழ�ய 

மQ2Jயாக� /கDவா7: உ� கட1!� கர�/� அரச ம#டமா7 �ள�#வா7. 'ைக�ட>ப9டவ� ' 

எ�= இH U ெபய�ெபற மா9டா7: 'பாDப9ட� ' என இH உ� நாG அைழ�க>படா�: U 'எ>:பா ' 

எ�= அைழ�க>பGவா7: உ� நாG 'ெப,லா ' எ�= ெபய� ெப=�. ஏெனH�, ஆ%டவ� உ�ைன 

���A��றா�: உ� நாG மணவாD1 ெப=�. இைளஞ� க�H> ெப%ைண மண>ப�ேபால 

உ�ைன எ4>?யவ� உ�ைன மண�� ெகா�வா�: மணமக� மண>ெப%Q� ம�Dவ�ேபா� உ� 

கட1� உ�H� ம�Dவா�.

- இ� ஆ%டவ� வழ�#� அ��வா�#.

- இைறவா உம�# ந�+

ப	"ைர� பாட 

ப/Xைர>பாட�: /பா: 96:1-3, 7-10

ப�ல�: அைன�� ம�க!ன�க"�#� ஆ%டவ'� �ய�த# ெசய�கைள அ+�,�க�.!

ஆ%டவ��#> A/யெதா� பாட� பாG�க�: உலெக�#� வாDேவாேர, ஆ%டவைர> ேபா6+> 

பாG �க�: ஆ%டவைர> ேபா6+> பாG�க�: ப�ல�:

அவ� ெபயைர வாD���க�: அவ� த�� S9ைப நா�ேதா=� அ+�,�க�. ?ற இன�தா��# 

அவர� மா9:ைய எG��ைர,�க�:அைன�� ம�க!ன�க"�#� அவ�த� �ய�த# ெசய�கைள 

அ+ �,�க�. ப�ல�:

ம�க!ன�க!� #G�ப�கேள, ஆ%டவ��#N சா6=�க�. மா9:ைய,� ஆ6றைல,� ஆ%டவ 

��#N சா6=�க�. ஆ%டவ'� ெபய��#'ய மா9:ைய அவ��#N சா6=�க�: ப�ல�:

0ய ேகால��ட� ஆ%டவைர வFபG�க�: உலெக�#� வாDேவாேர, அவ� /�2� நG�#�க�. 

ேவ6+ன�தா'ைடேய Y=�க�: ஆ%டவேர ஆ9: ெச7��றா�: அவ� ம�க!ன�கைள U/ வ4 

வா� O�>?Gவா�. ப�ல�:
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இர�டா� வாசக�

0ய ஆ�யா�; த� ��>ப�ேபா� ஒ[ெவா�வ��#� ெகாைடகைள> ப���த!��றா�.

/��0த� ப1� ெகா'�/ய��# எ2/ய 2த� /�2க�/���� வாசக� 12: 4-11

சேகாதர� சேகாத'கேள, அ��ெகாைடக� பலவைக,%G: ஆனா� 0ய ஆ�யா� ஒ�வேர. /�� 

ெதா%Gக"� பலவைக,%G: ஆனா� ஆ%டவ� ஒ�வேர. ெசய�பாGக� பலவைக,%G: ஆனா� 

கட1� ஒ�வேர. அவேர எ�லா'ட2� எ�லாவ6ைற,� ெசய�பG��பவ�. ெபா� ந�ைம�காகேவ 

0ய ஆ�யா'� ெசய�பாGக� ஒ[ெவா�வ'X� ெவ!>பG�ற�. 0ய ஆ�யா� ஒ�வ��# 

ஞான� Mைற�த ெசா�வள�ைத அ�"�றா�. இ�ெனா�வ��ேகா அேத ஆ�யா� அ+1ெச+�த 

ெசா�வள�ைத அ!��றா�. அேத ஆ�யா� ேவெறா�வ��# ந�?�ைக அ�"�றா�. அ�த ஒேர 

ஆ�யா� ம6ெறா�வ��#> ?QO��#� அ�� ெகாைடைய,� அ!��றா�. 0யஆ�யா� 

ஒ�வ��# வ�ல ெசய� ெச7,� ஆ6றைல,� இ�ெனா�வ��# இைறவா�#ைர�#� 

ஆ6றைல,� ேவெறா�வ��# ஆ��#'யவ6ைற> ப#�த+,� ஆ6றைல,� ம6ெறா�வ��#> 

ப�வைக பரவச> ேபNK ேபK� ஆ6றைல,� ?+ெதா�வ��# அ>ேபNைச �ள�#� ஆ6றைல,� 

அ�"�றா�. அ�த ஒேர ஆ�யாேர இவ6ைறெய�லா� ெசய�பG���றா�: அவேர த� 

��>ப�ேபா� ஒ[ெவா�வ��#� இவ6ைற> ப���த!��றா�.

- இ� ஆ%டவ� வழ�#� அ��வா�#

- இைறவா உம�# ந�+
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ந$ெச%	�& �
 வா'�ெதா�

அ�ேல\யா, அ�ேல\யா! ந� ஆ%டவ� இேயK �+]��� மா9:ைய U�க� அைட 

,�ெபா�9ேட, நா�க� அ+��த ந6ெச7/8� வFயாக அவ� உ�கைள அைழ�தா�! அ�ேல\யா

ந$ெச%	 வாசக�

ேயாவா� எ4/ய ந6ெச7/8���� வாசக� 2:1-11

^�றா� நா� க�ேலயா�� உ�ள கானா�� /�மண� ஒ�= நைடெப6ற�. இேயK�� தா,� 

அ�# இ��தா�. இேயK1� அவ�ைடய Rட�� அ�/�மண�/6# அைழ>A> ெப6+��தன�. 

/�மண �ழா�� /ரா9ைச இரச� O��� ேபாகேவ இேயK�� தா7 அவைர ேநா�� இேயK�� 

தா7 அவைர ேநா��, '/ரா9ைச இரச� O����9ட� ' எ�றா�. இேயK அவ'ட�, 'அ�மா, 

அைத>ப6+ நா� எ�ன ெச7ய2J,�? என� ேநர� இ�E� வர��ைலேய ' எ�றா�. இேயK�� 

தா7 பQயாள'ட�, 'அவ� உ�க"�#N ெசா�வெத�லா� ெச7,�க� ' எ�றா�. `த'� 07ைமN 

சட�#க"�#� ேதைவயான ஆ= க�ெதா9Jக� அ�ேக இ��தன. அைவ ஒ[ெவா�=� இர%G 

^�= #ட� த%a�ெகா�"�. இேயK அவ�க!ட�, 'இ�ெதா9Jக!� த%a� Mர>A�க� ' எ�= 

Y+னா�. அவ�க� அவ6ைற �!�A வைர Mர>?னா�க�. ?�A அவ�, 'இ>ேபா� ெமா%G ப�/ 

ேம6பா�ைவயாள'ட� ெகா%G ேபா�க� ' எ�= அவ�க!ட� Y+னா�. அவ�க"� அ[வாேற 

ெச7தா�க�. ப�/ ேம6பா�ைவயாள� /ரா9ைச இரசமா7 மா+8��த த%aைரN Kைவ�தா�. அ�த 

இரச� எ����� வ�த� எ�= அவ��#� ெத'ய��ைல: த%a� ெமா%G வ�த பQயாள��ேக 

ெத'�/��த�. ஆைகயா� ப�/ ேம6பா�ைவயாள� மணமகைன� Y>?9G, 'எ�லா�� ந�ல 

/ரா9ைச இரச�ைத 2த�� ப'மா=வ�: யாவ�� ��>ப� ேபால� #J�த?�தா� தர� #ைற�த 

இரச�ைத> ப'மா=வ�. U� ந�ல இரச�ைத இ�வைர ப'மாறாம� ஏ� ைவ�/��O�? ' எ�= 

ேக9டா�. இ�ேவ இேயK ெச7த 2த� அ�� அைடயாள�. இ� க�ேலயா�� உ�ள கானா�� 

MகD�த�. இத� வFயாக அவ� த� மா9:ைய ெவ!>பG�/னா�. அவ�ைடய Rட�� அவ'ட� 

ந�?�ைக ெகா%டன�.

- இ� �+]� வழ�#� ந6ெச7/.

- �+]�ேவ உம�# AகD.
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()வா*க+ ம
றா.�க+:

�%bல�� c6+�>பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க%கைள உய��/,�ேள�.

ப/� : ஆ%டவேர எ�க� ம�றா9ைட� ேக9ட�"�.

ஞான�	
 ெதாட�கமா� இைறவா,

எ� /��த�ைத, ஆய�க�, #��க�, �றவற�தா� அைனவ��, 0ய ஆ�8� ஆ6றைல> 

ெப6றவ�களா7, /�Nசைப8� ம�கைள,�, உலக நாGக!� தைலவ�கைள,� Mைற உ%ைம8� 

பாைத8� வFநட�த உதவ ேவ%Gெம�= உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

வானக� த2ைதேய இைறவா, உ�ைம வா'�	� ேபா$�6ேறா�.

அ�ைன ம'யாைவ எ�க� அைனவ��#� தாயாக� த�தத6காக ந�+ Y=�ேறா�. அ�த 

அ�ைனைய> ?� ப6+ நா�க"� ஏைழ, எ!ேயா�, ஓர�க9ட>ப9ேடா� S� :ற>A� கவன� 

ெசX�/, அவ�க"�# உ'ய தர2�, அள1� C�க ஒ��e9ைட> ெபற உைழ�க� ேதைவயான 

அ�ைள வழ�க ேவ%Gெம�= உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

மா.*�
 ம
னரா� இைறவா,

எ� நா9G ம�க� அைனவ�� உ�ைம> ப6+ய உ%ைமகைள ���?� ேதட1�, �+]தவ 

உ%ைமகைள> Aற�கQ�க 0%G� தவறான வFகா9Gத�க!� இ��� �ல� நட�க1�, உ� 

மா9:ைம8� அரைச இ�ம%Q� வரேவ6க1� �ைணA'ய ேவ%Gெம�= உ�ைம 

ம�றாG�ேறா�.

8�ைமக9
 ேவ2தரா� இைறவா,

உல�� பண�, AகD, பத� ேபா�றவ6=�# ஆைச>ப9G, U/ைய,�, உ%ைமைய,� #Fேதா%J 

Aைத�#� Oயவ�க� மன�/��ப1�, �+]தவ ந�?�ைகக"�# தவறான �ள�க� அ!�#� 

மதெவ+ய�க� உ�ைம> ப6+ய உ%ைமகைள ஏ6=�ெகா�ள1� A�ைம ெச7ய ேவ%Gெம�= 

உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

5



ஒ9யான எ� இைறவா!

இைளஞ�, இள�ெப%க� த�க� வாD�� உ�ைம அ+யாம� வாD�த� கால�க!� த�க� 

எ%ண�க"�# ஏ6ப, இ[1லகN :6+�ப�கைள> ெப'தாக� க�/ அத6# ஏ6ப� த�க� வாDைவ 

இழ�த Mைல8� த�கைள� ேத6=வத6# யா�� இ�ைலேய எ�= ஏ��� த��#� இவ�க"�# U� 

உம� உடH�>ைப Mைறவாக> ெபாF�� உம� ஆ�8� அ�ைள Mைறவா7 ெப6+ட 

ேவ%Gெம�= இைறவா உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

எ லா ம�க=�&� ெப�� ம6'>*?.�� ந$ெச%	ைய வழA&� த2ைதேய!

ேவ6=நா9Jனரான ^�= ஞாHக"� ஒ�+ைண��� #ழ�ைத இேயKைவ� ேதJ ஞான� ெப6ற� 

ேபா� இ�ைறய Tழ�� இைளஞ�க� தா� /�Nசைப8� வXவான 0%க� எ�பைத உண��� 

இ�ைறய கலாNசாரN Tழ�� த�க!� ேதைவைய எG�� இைறயா%ைமைய� க9J� கா�� 

இைறமகH� உடH�>ைப உண��� ஒ�+ைண��N ெசயலா6ற வர� ேவ%J இைறவா உ�ைம 

ம�றாG�ேறா�.

ெந��கBயான ேவைள�  DE எம�& அரG� அைட�கல�மா��2த எ� இைறவா!

கட�த ஆ%G 24வ�� ெச7த அைன�� ந�ைமக"�#�, எ�களா� ஏ6ப9ட அைன��� 

தவ=கைள,� ம�H�� எ�க"�# S%G� ஒ� ம=வாD1> ெப6+ட> A/ய ஆ%ைட ஆRரா� 

ெகாG�� அைன�� மாEட� அைம/, மனம�D1, அ�?� அைடயாளமாக1� எ�ேலா�� 

எ�லா2� ெப6=N சம��வ� தைழ�ேதா��ட இைறமக� இேயK�� வFயாக உ�ைம 

ம�றாG�ேறா�.

H'�பBத�
 ம6ைமைய உ� 	��&��ப�	
 வ�யாக உணE�	ய எ� இைறவா!

எ�க� #G�ப�க!� இைறமக� வாD��� கா9Jய அேத வFைய, நா�க"� கைட?J��, எ�க� 

#G�ப�க� ேகா�லா7 ஒ!��/ட, எம�# Kயநலம6ற அ�A�, அG�/�>பவ�ட� ந9A 

பாரா9G� ந�ல உ�ள�கைள,� தர ேவ%Gெம�= இைறவா உ�ைம ம�றாG��ேறா�.
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இ
ைறய *2தைன

"/ரா9ைச இரச� O����9ட�" !

கானாL� /�மண�ழா ப6+ய ெச7/ைய> பல2ைற வா:��, :�/�/���ேறா�. இ�= "/ரா9ைச 

இரச� O����9ட�" எ�E� வா��ய�ைத நம� :�தைன�காக எG���ெகா�ேவா�. /ரா9ைச 

இரச� எ�ப� ம�DN:8� அைடயாள�, ���/� அைடயாள�, உற�� அைடயாள�. /ரா9ைச 

இரச� O�வ� எ�ப� அவமான�/� அைடயாளமாக, உற1N :�க�� அைடயாளமாக இ���ற�. 

எனேவதா�, அN:�கைல� O��க த� மகைன அb�னா� அ�ைன ம'யா.

நம� வாD��, பQ8�, #G�ப�/� "/ரா9ைச இரச� O����9டதா?" எ�= அ[வ>ேபா� 

ந�ைம� க%காQ���ெகா�வ� ந�ல�. பல பQக!� பரபர>பாக இ��#� பல��, த�கள� 

ெந���ய உற1க� ஆழ� #ைற��வ�வைத� கவH�க� தவ+�G��றன�. பண� ேசக'>ப/ேல 

கவன� ெசX��� இ�ல� தைலவ� மைன�, ?�ைளக!� பாச� #ைற��வ�வைத� 

கவH>ப/�ைல. பQ8ேல Mைற��+, ம�DN:8�+ ேவைலெச7வ� "/ரா9ைச இரச� 

O����9ட�" எ�பைத� கா9G�ற�. இ�ைறய நா!� நம� வாDைவ, பQைய, உற1கைள� 

ெகாgச� அல:>பா�>ேபா�. "/ரா9ைச இரச� O����9ட�" எ�= க%டா�, மன� கல�காம�, 

அ�ைன ம'யாைவ நாGேவா�. அவ� நம�காக> ப'��ேப:, நம� வாD�X� A/ய /ரா9ைச இரச� 

எ�E� இHைமைய ஆ%டவ� இேயK�டC��� ெப6=� த�வா�.

ம
றா.�:

அ�A� த�ைதேய இைறவா, உ�ைம> ேபா6=�ேறா�. அ�ைன ம'யா�� ப'��ைரயா�, எ�க� 

வாD�X� அ6Aத�க� MகD�/, /ரா9ைச இரச� எ�E� ம�DN: ெபா�� வFயNெச7த�"�. 

அ�மா, ம'ேய, தாேய, எ�க"�காக உ� /�மகHட� ப'��ேபKcராக, ஆெம�.
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