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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� ஆேமா� ������ வாசக� 6: 1, 3-7,

���பாட க� 146;7-10,

��!"த� ப$  �ெமா!ேத&$�' எ)�ய *த  ��*க!����� வாசக� 6: 11-16,

+�கா எ)�ய ந-ெச.�/���� வாசக� 16: 19-31)

���ப� *�0ைர

ேம�ைம�'2யவ�கேள, ெபா��கால!�� இ�ப!தாறா� ஞா/7 ���ப�ைய 8ற�9�க உ�க� 

அைனவைர&� அ�<ட� அைழ��ேறா�. ந�?ட� அ�கமாக இ��பைத இ லாதவ�கேளா@ 

ப���� வாழ இ�ைறய ��வAபா@ நம�' அைழ�< B@��ற�. 9ற�நல� நா@வதா  �ைட�'� 

ேப2�ப!ைத&�, த�ன!தா  வ�� ேவதைனைய&� 'C!� இ�ைறய ந-ெச.�/  ஆDடவ� 

எ@!�ைர��றா�. EF@ வா/  அ�ேக இ��த ஏைழ இலாசைர கD@ெகா�ளாத ெச வ� 

பாதாள!��' ெச �றா�. தன�' �ைட!த உண $! �D@கைள� ெகாD@ ெத� நா.கI� 

ப8யா-Cய இலாச� ஆ9ரகா?� மJ/  அம������றா�. ந�?ட� இ����ற ெச வ!ைத நம� 

ம�KL8�காக மF@?�C, 9றைர ம�KB�க$� பய�ப@!த வர� ேகF@ இ!���ப�/  

ம�றா@ேவா�.
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�த� வாசக�

வ�*ைற/� ஆF8ைய அ��  ெகாD@ வ���M�க�

இைறவா��ன� ஆேமா� ������ வாசக� 6: 1, 3-7

எ லா� வ ல இைறவ� N7வ�: ``Oேயா� '�C�P� இ�ப!�  �ைள!���ேபாேர! சமா2யா 

மைலேம  கவைலய-C��ேபாேர! ம�கIன�கR� 8ற�த இன!�� உய�'J ம�கேள! 

இ�ரேய�� ம�க� ேதJவ�மள$�'� ெப�ைம வா.�தவ�கேள! உ�கR�' ஐேயா ேக@! Tய 

நாைள இ�0� த�I ைவ�பதாக U�க� Vைன���M�க�; ஆனா  வ�*ைற/� ஆF8ைய 

அ��  ெகாD@ வ���M�க�. த�த!தாலான கFJ�  பXசைண P� சா.�� �ட�ேபா��'�, 

�ைட/���� வ�� ஆF@�'FJகைள&� ம�ைத/���� வ�� ெகா)!த க�7கைள&� 

உDேபா��'� ஐேயா ேக@! அவ�க� Eைணெயா� எ)�9 அலC! T����றா�க�, தாEைத� 

ேபால <�ய இைச� க�Bகைள� கD@9J��றா�க�. ேகா�ைபகI  �ராFைச இரச� 

'J���றா�க�; உய��த ந7மண எDெணைய! தடB� ெகா���றா�க�. ஆைகயா  அவ�க�தா� 

*த�  நா@ கட!த�ப@வா�க�; அவ�கள� இ�ப� கI�<� இ லாெதாA&�.

- இ� ஆDடவ� வழ�'� அ��வா�'.

- இைறவா உம�' ந�C

ப	�ைர  பாட�

ஆDடவ� ஒ@�க�பFடேடா��கான U�ைய VைலநாF@��றா�;

���பாட க� 146;7-10

7 ஆDடவ� ஒ@�க�பFடேடா��கான U�ைய VைலநாF@��றா�; ப8!���ேபா��' 

உணவI���றா�; 8ைற�பFேடா��' B@தைலஅI���றா�. -ப லB

8 ஆDடவ� பா�ைவய-ேறா2� கDகைள! �ற���றா�; தாK!த�பFேடாைர உய�!���றா�; 

U�மா�கIட� அ�< ெகாD@�ளா�. 9ய ஆDடவ� அய  நாFJனைர� பா�கா���றா�. -ப லB

9bஉ அனாைத� 9�ைளகைள&� ைக�ெபDகைள&� ஆத2���றா�; ஆனா , ெபா லா2� 

வA*ைறகைள� கBK!�B@��றா�. 10 Oேயாேன! உ� கட$�, எ�ெற�7�, எ லா! 

தைல*ைறகR�'� ஆF8 ெச.வா�. -ப லB
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இரDடா� வாசக�

கட$I� ம[தனா�ய U, ெபா�� ஆைச/���� த�9 ஓ@.

��!"த� ப$  �ெமா!ேத&$�' எ)�ய *த  ��*க!����� வாசக� 6: 11-16

கட$I� ம[தனா�ய U, ெபா�� ஆைச/���� த�9 ஓ@. U�, இைற� ப-7, ந�9�ைக, மன 

உ7�, ப]$ ஆ�யவ-ைற நாJ! ேத@. B^வாச வாK$ எ�0� ேபாராFட!�  ஈ@ப@. Vைல 

வாKைவ� ப-C�ெகா�. அத-காகேவ அைழ�க�பFJ���றா.. அதைன *�[Fேட பல சாF8க� 

*�[ைல/  B^வாச!ைதL 8ற�பாக அC�ைக/Fடா.. அைன!��'� வாKவI�'� கட$I� 

*�[ைல/`�, ெபா��& 9லா!�B� *� B^வாச!ைதL 8ற�பாக அC�ைக/Fட இேய^ 

�C��B� *�[ைல/`� உன�'� கFடைள/@�ேற�. ந� ஆDடவ� இேய^ �C�� 

ேதா�7� வைர/  'ைறL ெசா `�' இட�தராம  இ�த� கFடைளைய அ�ப)���C� 

கைட�9J!� வா. உ2ய கால!�  ேப2�ப� கட$� அவைர! ேதா�றL ெச.வா�. கட$� ஒ�வேர 

ேவ�த�, அரச��ெக லா� அரச�, ஆDடவ��ெக லா� ஆDடவ�. அவ� ஒ�வேர சாைவ 

அCயாதவ�; அaக *Jயாத ஒI/  வாKபவ�; அவைர� கDடவ� எவ�?ல�; காண$� *Jயா�. 

அவ��ேக எ�ெற�7� மாD<� ஆ-ற`� உ2!தா'க! ஆெம�.

- இ� ஆDடவ� வழ�'� அ��வா�'

- இைறவா உம�' ந�C
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ந-ெச.��' *� வாK!ெதா�

அ ேல+யா, அ ேல+யா! `த�ைத ஆ9ரகாேம, என�' இர�'�; இலாச� தம� Bர  b[ைய! 

தDc2  நைன!� என� நாைவ� 'IரL ெச.ய அவைர அ0�<�. அ ேல+யா

ந#ெச$	 வாசக�

+�கா எ)�ய ந-ெச.�/���� வாசக� 16: 19-31

அ�கால!�  இேய^ ப2ேசய2ட� NCய�: ``ெச வ� ஒ�வ� இ��தா�. அவ� Bைல&ய��த ெம �ய 

ெச�Vற ஆைட அ]�� நா�ேதா7� B���D@ இ�<-C��தா�. இலாச� எ�0� ெபய� ெகாDட 

ஏைழ ஒ�வ�� இ��தா�. அவ� உட  *)வ�� <Dணா. இ��த�. அவ� அLெச வ�ைடய EF@ 

வா/  அ�ேக �ட�தா�. அவ� ெச வ�ைடய ேமைச/���� B)� �D@களா  த� ப8யா-ற 

B��9னா�. நா.க� வ�� அவ� <Dகைள ந�'�. அ�த ஏைழ இற�தா�. வான"த�க� அவைர 

ஆ9ரகா?� மJ/  ெகாD@ ேபா.L ேச�!தா�க�. ெச வ�� இற�தா�. அவ� அட�க� 

ெச.ய�பFடா�. அவ� பாதாள!�  வைத�க�பFடேபா� அDணா�� பா�!�! ெதாைல/  

ஆ9ரகாைம&� அவர� மJ/  இலாசைர&� கDடா�. அவ�, `த�ைத ஆ9ரகாேம, என�' இர�'�; 

இலாச� தம� Bர  b[ைய! தDc2  நைன!� என� நாைவ� 'IரL ெச.ய அவைர அ0�<�. 

ஏென[  இ�த! T�9ழ�9  நா� ?'�த ேவதைன� ப@�ேற�' எ�7 உர�க� NCனா�. அத-' 

ஆ9ரகா�, `மகேன, U உ� வாKநாI  நல�கைளேய ெப-றா.; அேத ேவைள/  இலாச� 

இ�ன கைளேய அைட�தா�. அைத Vைன!��ெகா�. இ�ெபா)� அவ� இ�ேக ஆ7த  

ெப7�றா�; Uேயா ?'�த ேவதைன�ப@�றா.. அ�C&� எ�கR�'� உ�கR�'� இைடேய 

ெப�� 9ள$ ஒ�7 உ�ள�. ஆைகயா  இ����� ஒ�வ� உ�கIட� வர B��9னா`� கட�� 

வர இயலா�. அ����� U�க� எ�கIட� கட�� வர$� இயலா�' எ�றா�. அவ�, `அ�பJயானா  

த�ைதேய, அவைர எ� த�ைத EF@�' அ0�<மா7 உ�?ட� ேவD@�ேற�. என�' ஐ�� 

சேகாதர�க� உD@. அவ�கR� ேவதைன ?'�த இ�த இட!�-' வராதவா7 அவ� அவ�கைள 

எLச2�கலாேம' எ�றா�. அத-' ஆ9ரகா�, `ேமாேச&� இைறவா��ன�கR� அவ�கR�' உD@. 

அவ�கR�'L ெசBசா.�கF@�' எ�றா�. அவ�, `அ�பJய ல, த�ைத ஆ9ரகாேம, இற�த ஒ�வ� 

அவ�கIட� ேபானா  அவ�க� மன� மா7வா�க�' எ�றா�. ஆ9ரகா�, `அவ�க� ேமாேச�'� 

இைறவா��ன��'� ெசBசா.�காBFடா , இற�த ஒ�வ� உ/�!ெத)�� அவ�கIட� 

ேபானா`� ந�பமாFடா�க�'' எ�றா�.

- இ� �C�� வழ�'� ந-ெச.�.

- �C��ேவ உம�' <கK.
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%&வா'க( ம
றா*�க(:

BDaல�  E-C��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� கDகைள உய�!�&�ேள�.

ப�  : ஆDடவேர எ�க� ம�றாFைட� ேகFட�R�.

எ� ஆயேர இைறவா,

உம� ��Lசைபைய வAநட!�� ��!த�ைத, ஆய�க�, '��க�, �றவற!தா� அைனவ�� த�க� 

ப]/� ேம�ைமைய உண��தவரா., ம�கைள மனமா-ற!�� பாைத/  அைழ!�L ெச ல 

அ��<2ய உ�ைம ம�றா@�ேறா�.

அ�<! த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரeயா ேபா� BைரB  *J$ ெபற$�; அைம�யான fழ  ஏ-பட$�, ேபா2� 

பா��<�க� BைரB  Oரைடய$�, வ�*ைறக� *-7�ெபற$� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா@�ேறா�.

ஞான!�� உைறBடமான எ� இைறவா!

ேபா2னா  பலBத இழ�<�கைளL ச�����ற ம�கைள ஒ�<�ெகா@���ேறா�. அ�பான 

ம[த�கைள, உட  உ7�<�கைள, உடைமகைள, V�ம�ைய, மன ம�KL8ைய, ேவைலகைள 

இ�0� பலவ-ைற இழ�� தB�ேபா��' ஆ7தலாக$�; ஆதரவாக$� Uேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா@�ேறா�.

ந  ஆயேன! எ� இைறவா!

க�!� ேவ7பா@க� ஏ-ப@��றேபா� சDைடகைள B@!� அைம�� ேபL^ வா�!ைதகI  T�$ 

காண$�, ம�கI� அைம�யான வாKைவ&�, நலைன&� 'C!� அ�கைற ெகா�ள$�, எ�க� 

தைலவ�கைள வA நட!த ேவD@ெம�7 இைறவா உ�ைம ம�றா@�ேறா�.
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ந�9�ைக/� ஊ-றா� இைறவா,

உலெக�'� வா)� �C�தவ�க� <கைழ&�, பண!ைத&� நாJL ெச லாம , உல�� 

ந-ெச.�யா� இேய^ைவ த�க� வாKவா  பைறசா-7� Oட�களாக வாழ! �ைண <2&மா7 உ�ைம 

ம�றா@�ேறா�.

U�/� நாயகேன. இைறவா, உ�ைம� ேபா-7�ேறா�.

U�/� நாயகேன. இைறவா, உ�ைம� ேபா-7�ேறா�. இh$ல�  இ�ப� மF@ேம 

அ0பB!தவ��' ம7$ல�  BDணக ேப2�ப!ைத&�, ��ப�கைள மF@ேம 

அ0பB!தவ�கR�' ம7$ல�  Vைறம�K$ உD@ எ�7 ேபா�!Tேர, உம�' ந�C. நா�க� 

எ�க� அ��  வா)� ேதைவ Vைற�ேதாைர அ�< ெச.� வாழ உத$மா7 உ�ைம 

ம�றா@�ேறா�.

இைறவா!

PD@� உலைக வாFJவைத�'� இ�த ெதா-7 ேநா/���� உலகம�கைள கா�பா-7�. இழ�த 

வாKைவ PD@� ெப-7 வளைமேயா@ <��ெபாAேவா@� உம� சாF8களாக வல� வர! 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாA&மா7 உ/�!த இேய^B� வAயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா@��ேறா�.

PF< அI�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�Fக� Pதான ஆைசயா  உற$க�, உட நல� ம-7� மன அைம�ைய இழ�� தB�'� 

ம�க� அைனவ��, BDaல' சா��தவ-C  மனைத ெச`!� உம� PFைப அ0பB�க வரம�ள 

ேவD@ெம�7 உ�ைம ம�றா@�ேறா�.
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இ�ைறய 8�தைன

ெச வ2� பாவ� எ�ன?

இலாச��, ெச வ�� எ�0� இ�த உவைம +�கா ந-ெச.�/  மF@ேம நா� காa� ஓ� 

அழகான உவைம. பல ெச.�கைள! த�[ேல ெகாDJ��'� அ��கைத. இ�த உவைம/  வ�� 

ெச வ2� பாவ!ைத� ப-C இ�7 8���ேபா�. இ�த ம[த� Bைல&ய��த ெம �ய ஆைட 

அ]�� நா�ேதா7� B���D@ இ�<-C��தா� எ�ப� மF@ேம அவைர� ப-C இேய^ 

த���ற 'C�<. இ�ெனா� மைற*கமான 'C�<� தர�ப@��ற�. இலாச� எ�0� ஏைழ 

அLெச வ�ைடய EF@ வா/ல�ேக �ட�தா�. அவ� ெச வ�ைடய ேமைச/���� B)� 

�D@களா  த� ப8யா-ற B��9னா�. அhவள$தா�. ஆனா , இற�த�� அLெச வ� பாதாள!�  

வைத�க�பFடா� எ��றா� இேய^. ெச வ� ெச.த பாவ�தா� எ�ன? உவைம/� பா�ைவ/ , 

அவ� வாKநாI  நல�கைளேய ெப-ற��, த� EF@ வா/�  �ட�த ஏைழ இலாச� எ�0� 

ம[த�P� எ�த அ�கைற&� காFடாம  இ�<-7 வாK�த த�னல*�தா� அவர� பாவ�க�. 

எனேவ, ேநரJயாக Tய ெசய க� ெச.யாBFடா`�Nட, ப�ராம  வாKவ��, 9ற� ��<7�ேபா� 

தா� மF@� இ�<-7 வாKவ�� இைறவ0�ெக�ரான பாவஙக� எ�ப� ெதIவா�ற�.

ம
றா*�:

உல�� ஒIயாக உ�ைம ெவI�ப@!�ய இேய^ேவ, உ�ைம� ேபா-7�ேறா�. த�னல� எ�0� 

பாவ!������, 9ற�P� அ�கைற ெகா�ளாம  இ�<-7 வா)� சkக அ�கைறய-ற 

த�ைம/����� எ�கைள B@B!த�R�! உம�ேக <கK, உம�ேக ந�C, உம�ேக மாF8, ஆெம�.
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