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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எேர�யா ������ வாசக� 38: 4-6, 8-10,

���பாட க� 40: 1. 2. 3. 17 (ப ல": 13b),

எ#ேரய��$ எ%த�ப'ட ��(க)����� வாசக� 12: 1-4,

*�கா எ%�ய ந,ெச.�/���� வாசக� 12: 49-53)

���ப� (�0ைர

#1�க�ப'டவ�கேள, ெபா��கால)�� இ�பதா� ஞா/5 ���ப�ைய 6ற�#�க உ�கைள 

அ�ேபா9 வரேவ,�ேறா�. ந� ஆ<டவ��$ உ1யவ�களாக த=)�வ)�ட� வாழ இ�ைறய 

��வ?பா9 நம�$ அைழ�A "9��ற�. நா� இ�த உல�,$ உ1யவ,B  இ��� #1�க�ப'9, 

"<ணக வாDE�காக ேத�E ெச.ய�ப'F���ேறா� எ�பைத (%ைமயாக உணர 

அைழ�க�ப9�ேறா�. கடEG� "��ப�பF, இHEல�� IைமகG  இ��� "ல� வாழ இேயJ 

நம�$ அைழ�A "9��றா�. அைன)ைதK� "'9"'9 ஆ<டவைர� #�ெதாடரேவ நா� 

�BLதவ வாDE�$ அைழ�க�ப'F���ேறா�. ந� தைலவரா�ய இேயJ இHEல�  M'ட வ�த 

Iைய� ப,Bெய1யN ெச.பவ� களா. வா%� வர� ேவ<F, இ)���ப�/  ப�ேக,ேபா�.
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"Jவா6க� ம�றா'9க�:

"<Oல�  P,B��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க<கைள உய�)�K�ேள�.

ப�  : ஆ<டவேர எ�க� ம�றா'ைட� ேக'ட�R�.

எ�க� தைலவேர இைறவா,

எ� ��)த�ைத, ஆய�க�, $��க�, �றவற)தா� அைனவ��, உம�$ உ<ைமK�ள 

பSயாள�களா. வாழE�, ��Nசைப/� ம�க� உம� ��Eள�பF வ?நட)தE� அ��A1ய 

ேவ<9ெம�5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

அ�A) த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரTயா ேபா� "ைர"  (FE ெபறE�; அைம�யான Vழ  ஏ,படE�, ேபா1� 

பா��A�க� "ைர"  XரைடயE�, வ�(ைறக� (,5�ெபறE� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா9�ேறா�.
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ஞான)�� உைற"டமான எ� இைறவா!

ேபா1னா  பல"த இழ�A�கைளN ச�����ற ம�கைள ஒ�A�ெகா9���ேறா�. அ�பான 

ம=த�கைள, உட  உ5�A�கைள, உடைமகைள, Z�ம�ைய, மன ம�DN6ைய, ேவைலகைள 

இ�0� பலவ,ைற இழ�� த"�ேபா��$ ஆ5தலாகE�; ஆதரவாகE� [ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

ந  ஆயேன! எ� இைறவா!

க�)� ேவ5பா9க� ஏ,ப9��றேபா� ச<ைடகைள "9)� அைம�� ேபNJ வா�)ைதகG  I�E 

காணE�, ம�கG� அைம�யான வாDைவK�, நலைனK� $B)� அ�கைற ெகா�ளE�, எ�க� 

தைலவ�கைள வ? நட)த ேவ<9ெம�5 இைறவா உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

அ�Aெச.ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�$� 6,B�ப ஆைசகG  MD�, எ��ர�கேளா9 ெபா%ைத� க?)�� ெகா<F��$� 

ம�க�, $9�ப உ5�#ன�கைளK�, அ��  வ6�பவ�கைளK� அ�A ெச.� வா%� மனZைலைய 

வழ��ட ேவ<9ெம�5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

ந�#�ைக த�பவேர இைறவா,

உல�  ேபா� பத,ற�, வ�(ைற, ேவைல/�ைம ேபா�ற ப ேவ5 #ரNசைன களா  ந�#�ைக 

இழ�� த"�$� இைளேயா�, உ� ��மக� இேயJ வ?யாக ந� #�ைக Zைற�த எ��கால)ைத� 

காண உதEமா5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

இைறவா!

\<9� உலைக வா'Fவைத�$� இ�த ெதா,5 ேநா/���� உலகம�கைள கா�பா,5�. இழ�த 

வாDைவ \<9� ெப,5 வளைமேயா9 A��ெபா?ேவா9� உம� சா'6களாக வல� வர) 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா?Kமா5 உ/�)த இேயJ"� வ?யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா9��ேறா�.

3


