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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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��வா�க� ம
றா��க�:

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

ப�  : ஆDடவேர எ�க� ம�றாFைட� ேகFட�O�.

எ� ஆயேர இைறவா,

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

பP/� ே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� ரQயா ேபா� BைரB  *J$ ெபற$�; அைம�யான Sழ  ஏ-பட$�, ேபா2� 

பா��<�க� BைரB  Tரைடய$�, வ�*ைறக� *-7�ெபற$� 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 

மVத�கைள, உட  உ7�<�கைள, உடைமகைள, W�ம�ைய, மன ம�KL8ைய, ேவைலகைள 

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

இைறவா உ�ைம ம�றா@�ேறா�.

ந  ஆயேன! எ� இைறவா!

க�!� ேவ7பா@க� ஏ-ப@��றேபா� சDைடகைள B@!� அைம�� ேபLY வா�!ைதகI  Z�$ 

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� இேயYைவ த�க� வாKவா  பைறசா-7� Tட�களாக வாழ! �ைண <2&மா7 உ�ைம 

ம�றா@�ேறா�.

X�/� நாயகேன. இைறவா, உ�ைம� ேபா-7�ேறா�.

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

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

அ0பB!தவ�கO�' ம7$ல�  Wைறம�K$ உD@ எ�7 ேபா�!Zேர, உம�' ந�C. நா�க� 

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

ம�றா@�ேறா�.

இைறவா!

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

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

ேதைவயான அ�ைள� ெபாA&மா7 உ/�!த இேயYB� வAயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா@��ேறா�.

]F< அI�பவேர இைறவா,

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

ம�க� அைனவ��, BDMல' சா��தவ-C  மனைத ெச^!� உம� ]Fைப அ0பB�க வரம�ள 

ேவD@ெம�7 உ�ைம ம�றா@�ேறா�.
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