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(இ�ைறய வாசக�க�: 

1அரச�க� ஆகம������ வாசக� 19;16,19-21,

ப��ைர�பாட� �பா: 16: 1-2, 5,7-11 ,

�ய ப � கலா��ய�"# எ%�ய ��&க������ வாசக�5;1,13-18,

'(த *"கா எ%�ய ந,ெச.�/���� வாசக� 9;51-62)

	��ப� �
�ைர

அைழ"க�ப1டவ�கேள, ெபா�"கால��� ப�5�றா� ஞா/7 ���ப�ைய 8ற�9"க உ�கைள 

அ�ேபா; வரேவ,<ேறா�. இேய>?� அைழ�ைப கால� தா@�தாம� ஏ,க இ�ைறய ��வB 

பா; நம"# அைழ�' ?;"<ற�. ஆCடவைர ஏ,7"ெகா�ளாத ம"கைள, அவ� 8ன� ெகாC; 

அB�ப��ைல எ�றா�� அவைர ந� இ�ல��� வரேவ,ப� ந� கடைம. தைல சா."க"Eட 

இடF�லாதவராக இேய> இ�த உல<� வா@�தா�. த�ைன� 9� ப,ற ?��'� ஒHெவா�வ��, 

உலக�ப,7 இ�லாதவ�களா. இ�"க ேவC;ெமன ஆCடவ� ?��'<றா�. ���9� பா�"காம� 

<IJ�ைவ� 9�ெதாட�பவேர இைறயா18"# உ1பட &KL� எ�பைத உணர 

அைழ"க�ப;<ேறா�. ஆCடவN� ?��ப��"# ந�ைமேய அ��பO�� வாழ வர� ேவCK, 

இ����ப�/� ப�ேக,ேபா�.
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� வா!க" ம
றா$�க":

ப&யா(ற அைழ�பவரா� இைறவா,

உம� பO"காக P� ேத���ெகாCட எ� ���த�ைத, ஆய�க�, #�"க�, �றவற�தா� அைனவ��, 

உம"# 9ரமாO"க� உ�ளவ�களா. வா@��, உம� �� ள�ைத இ�மCO� Qைறேவ,ற �ைண 

Q,#மா7 உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

அ
-� த/ைதேய எ� இைறவா!

உ"ைர� ரRயா ேபா� ?ைர?� &K  ெபற �; அைம�யான Tழ� ஏ,பட �, ேபாN� 

பா��'"க� ?ைர?� Uரைடய �, வ�&ைறக� &,7�ெபற � வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா;<ேறா�.

ஞான�	
 உைற�டமான எ� இைறவா!

ேபாNனா� பல?த இழ�'"கைளV ச��"<�ற ம"கைள ஒ�'"ெகா;"<�ேறா�. அ�பான 

ம(த�கைள, உட� உ7�'"கைள, உடைமகைள, Q�ம�ைய, மன ம<@V8ைய, ேவைலகைள 

இ�W� பலவ,ைற இழ�� த?�ேபா�"# ஆ7தலாக �; ஆதரவாக � Pேர இ�"க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா;<ேறா�.
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ந7 ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ7பா;க� ஏ,ப;<�றேபா� சCைடகைள ?;�� அைம�� ேபV> வா��ைதகX� Y�  

காண �, ம"கX� அைம�யான வா@ைவL�, நலைனL� #I�� அ"கைற ெகா�ள �, எ�க� 

தைலவ�கைள வB நட�த ேவC;ெம�7 இைறவா உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

ஒ(�ைமைய அ�"பவரா� இைறவா,

உலெக�#� வா%� <IJதவ�க� அைனவ��, ந,க�ைண� ப�/� ேம�ைமையL�, 

&"<ய��வ�ைதL� உண���, க�ேதா�"க ��Vசைப/� ஒ�IைணL� �C;த� ெபற உத?'Nய 

ேவC;ெம�7 உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

வானக அரசேர இைறவா,

உம� உCைம/� அரைச� 'ற"கO��, உலைகV சா��த த�க� ெசா�த ?��ப�கX� நா1கைள 

ெசல?;� நா1; ம"க� அைனவ��, Qைல வா@ைவ� ப,Iய உCைமகைள ?��9� ேதட 

�ைண'Nய ேவC;ெம�7 உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

இைறவா!

ZC;� உலைக வா1Kவைத"#� இ�த ெதா,7 ேநா/���� உலகம"கைள கா�பா,7�. இழ�த 

வா@ைவ ZC;� ெப,7 வளைமேயா; '��ெபாBேவா;� உம� சா18களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாBLமா7 உ/��த இேய>?� வBயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா;<�ேறா�.

வா:; த�பவரா� இைறவா,

உல<� Yய வBகா1;தலா� ஊ(ய�9� இVைசக\"# அKைமகளா<, உம� அ�ைபL�, 9றர� 

உறைவL� 'ற"கO�� வா%� ம"க�, உம� அ�ளா� '�வா@  ெபற உத மா7 உ�ைம 

ம�றா;<ேறா�.
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