
கல்லறை செபமும் 

திரு இரத்தப் பிரார்த்தறையும் 

 

 

திவ்விய இரட்ெருறைய கல்லறையில் கண்சைடுக்கப்பட்ை செபம்: 

இயேசுவின் யேச இருதேயே! உம் இருதேத்தின் அருள் சுடர் 

ஒளியிலிருந்து என் விசுவாச ஒளியேப் பெற்று ோன் வாழ, என்யை 

உேக்கு நிரந்தரோக அர்ெணிக்கியேன். 

ேேது திவ்விே இரட்சருயடே கல்லயேயில் கண்படடுக்கப்ெட்ட 

பசெத்தின் வரலாறு: 

கர்த்தர் பிேந்த 803ஆம் வருடத்தில் ேேது ஆண்டவருயடே 

திருக்கல்லயேயில் கண்படடுக்கப்ெட்ட இப்ெரிசுத்த பெெோைது, 

ெரிசுத்த ொப்ெரசரால், சார்லஸ் என்னும் ராொவாைவர் யுத்தத்திற்குப் 

யொகும்யொது அவர் ோபதாரு தீங்குக்குள்ளாகாேல் சுகயே மீண்டும் வர 

அவருக்கு பகாடுக்கப்ெட்டது. இப்புனித பெெத்யத ோபதாருவர் பிரதி 

திைமும் பசபித்தாலும் காதால் யகட்டாலும் அல்லது 
அவர்களண்யடயில் யவத்துக் பகாண்டிருந்தாலும் அவர்கள் சடுதி 

ேரணத்தால் சாகோட்டார்கள். கர்ப்ெ யவதயைப்ெடும் எந்த ஸ்திரீகளும் 

இயத பசபித்தால் அவர்கள் ோபதாரு துன்ெமின்றி பிரசவிப்ொர்கள். 

பிேந்த குழந்யதயின் வலது ெக்கத்தில் இந்த பெெத்யத யவத்திருந்தால் 

ோபதாரு ஆெத்தும் யேரிடாது. இசிவு உண்டாகிேவர்களின் 



வலதுபுேத்தில் இயத யவத்திருந்தால் அவர்கள் உடயை எழுந்து 

ஆண்டவயர யதாத்தரிப்ொர்கள். இயத பசபித்து வரும் எந்த வீடும் 

ஆண்டவருயடே ஆசீர்வாதத்தால் நியேயும். இயத எப்யொழுதும் 

கூடயவ யவத்துக் பகாண்டிருப்ெவர் மின்ைல் இடி 

முழக்கங்களுக்பகல்லாம் தப்பி வாழ்வார்கள். இவர்கள் ேரண ோள் 

பேருங்குயகயில் மூன்று ோள் முன்ைதாகயவ எச்சரிப்புக்குள்ளாவார்கள் 
என்று அயைக யவத ொரகர்கள் எழுதியவத்திருக்கிோர்கபளன்று 

பசால்லப்ெடுகிேது. 

 

பெெம்: 

ஆ! மிகவும் வந்திக்கத்தக்க கர்தாவும் இரட்சகருோகிே இயேசு 

கிறிஸ்துயவ! எங்கள் பெரும் ொவத்திற்காக, பகாயலக்களத்தில் 

உண்யேோகயவ இேந்தீர். ஆ! கிறிஸ்து இரட்சகருயடே ெரிசுத்த 

சிலுயவயே எங்கள் நியைவுகயளக் கவனியும். ஆ! ஆண்டவருயடே 

ெரிசுத்த சிலுயவயே எந்த ஆயுத அொேங்களுக்கும் எங்கயளத் 

தப்புவியும். ஆ! கர்த்தருயடே ெரிசுத்த சிலுயவயே, சகல 

துன்ெங்களினின்றும் காப்ொற்றும். ஆ! இயேசு இரட்சகரின் ெரிசுத்த 

சிலுயவயே, எங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து எங்கயள ொதுகாத்தருளும்.   ஆ! 

எங்கள் கர்த்தருயடே ெரிசுத்த சிலுயவயே! எங்கள் அொே 

ேரணத்தினின்று எங்கயளக் காப்ொற்றி நித்திே ஜீவயைத் தந்தருளும். 

ஆ! சிலுயவயில் அயேயுண்ட ேசயரைாகிே இயேசுோதயர, 

எப்பொழுதும் எங்கள்மீது இரக்கம் யவயும். கர்த்தராகிே இயேசு 

கிறிஸ்துோதருயடே ேகியேோலும் அவருயடே ொடுகளாலும் 
உயிர்த்பதழுதலிைாலும் பதய்வத்தன்யேக்குரிே யோட்ச 

ஆயராகணத்திைாலும், எங்கயளப் ெரயலாகத்தில் யசர்க்க 

உண்யேோகயவ அந்த ோளில் ோட்டுத்பதாழுவத்தில் பிேந்தீர். 

பேய்ோகயவ நீர் பிேந்த ெதிமூன்ோம் ோள் மூன்று இராொக்களால் 

தூெம், பொன், பவள்யளப்யொளம் முதலிே காணிக்யக 

அளிக்கப்ெட்டீர். பெரிே பவள்ளிக்கிழயேயில் கல்வாரி ேயலயின் யேல் 

சிலுயவயில் அயேேப்ெட்டு, உயிர்விட்டு, நிக்யகாயதமு, சூயச எனும் 

ெக்கர்களால் சிலுயவயினின்று இேக்கி அடக்கம் பசய்ேப்ெட்டீர். 



பேய்ோகயவ நீர் யோட்சத்திற்கு எழுந்தருளினீர். ஆகயவ கர்த்தராகிே 

இயேசு கிறிஸ்து ோதருயடே ேகியேோைது எங்கயள 
சத்துருக்களுயடே வஞ்சயைகளினின்றும் இப்யொதும் எப்யொதும் 

காப்ொற்றும். ஆ! ஆண்டவராகிே இயேசுயவ! எங்கள்மீது 

கிருயெோயிரும். புனித ேரிோயே, புனித சூயசேப்ெயர, எங்களுக்காக 

யவண்டிக்பகாள்ளும். ............ 

(யவண்டிேயத உறுதிோகக் யகட்கவும்). 

ஆ! கர்தராகிே இயேசுயவ, உம்முயடே ொடுகளின் வழிோய் இந்த ொவ 

உலகத்தினின்றும் உம்முயடே ஆத்துேம் பிரிந்தது உண்யேயே. 

அப்ெடியே ோங்களும் எங்கள் வாழ்வில், ோங்கள் ெடும் துன்ெங்கயள 

உேது இரக்கத்தின் கண்பகாண்டு ொரும். எங்கள் ொடுகயள ோபதாரு 

ெழியும் கூோேல் பொறுயேயோடு சகிக்க கிருயெ கூர்ந்தருளும். உேது 

ொடுகளின் மூலோக எங்களுக்கு யேரும் எல்லா இயடயூறுகளிலும் 

இப்யொதும் எப்யொதும் எங்கயளத் தப்புவியும் -ஆபேன். 

பசபிப்யொோக: 

எங்கள் சர்யவசுரா சுவாமி! யதவரீர் வார்யதப்ொடு பகாடுத்தெடியிைாயல 

இயேசுோதர் சுவாமி ொடுெட்டுச் சிந்திை திருஇரத்தப் ெலன்யளப் 

ொர்த்து எங்கள் ொவங்கயளபேல்லாம் பொறுத்து, உங்களுக்கு 

உம்முயடே வரப்பிரசாதங்கயளயும் யோட்ச ொக்கிேத்யதயும் 

தந்தருள்வீர் என்று உறுதிோக ேம்பியிருக்கியோம். –ஆபேன் 

 

யேசுகிறிஸ்து ோதருயடே திருத்யதாள் காேத்தின் பெெம்  

என் யேசத்துக்குரிே யேசுயவ!  கடவுளின் ோசற்ே பசம்ேறிப்  

புருயவயே!  ோன் மிகவும் நிர்ப்ொக்கிே  ொவிோைாலும், நீர் உேது 

ொரோை திருச்சிலுயவயேச் சுேந்து பகாண்டு யொையொது உேது 

திருத்யதாயள நிஷ்டூரோய் கிழிேச் பசய்த உேது திருச் சரீரத்திலுண்டாை 

சகல காேங்களால் நீர் அனுெவித்த துேரத்யதப்ொர்க்கிலும் அதிக 

துேரத்யத வருவித்த உேது திருத்யதாளின் காேத்யதச் சாஷ்டாங்கோய் 

வணங்கி ேேஸ்கரிக்கின்யேன். ேட்டற்ே துேரப்ெட்ட இயேசுயவ, 

உம்யே ஆராதித்து என் முழு இருதேத்யதாடு உம்யேப் புகழ்ந்து, 



ஸ்துதித்து உேது திருத்யதாளின் கடூர காேத்திற்காக உேக்கு ேன்றிேறிந்த 

ஸ்யதாத்திரம் பசலுத்துகியேன். நீர் அனுெவித்த இந்த ேட்டற்ே யவதயை 

உேது சிலுயவயின் ொரச்சுயேோல் அதிகரித்ததின் யேல் ோன் 

போந்தழுது, ொவிோகிே என் யெரில் யதவரீர்  இரக்கோயிருக்கவும்,  என் 

ொவ அக்கிரேங்கயளப்  பொறுத்து உேது சிலுயவயின் ொயதயின் 

வழிோய் என்யை யோட்ச ொக்கிேம் யசர்ப்பிக்கவும் தயே புரிே 

யவணுபேன்று உம்யே இரந்து ேன்ோடுகியேன்  ஆபேன்.  

ேதுர யேசுயவ!  உேது திருதத ோளின் கடூர  காேத்யதப் ொர்த்து 

உத்தரிக்கின்ே ஸ்தலத்து  ஆத்துோக்கள்  யெரில் இரக்கோயிரும். 

(1ெர .1 அருள், 1 திரி) 

 

யயசுவின் திருமுகத்றதக் குறித்து 9ம் பத்திநாதர் அர்ச். பாப்பாைவர் 

இயற்றிய செபம்  

இனிே இயேசுயவ எங்கயள உேது கிருயெக் கண்களால் 

யோக்கிேருளும். அன்று யவயராணிக்கம்ோயள  கிருொகடாட்சோய் 

ொர்த்தருளிைது யொல எங்களில் ஒவ்பவாருவயரயும் தேவாய்ப் 

ொர்த்தருளும் உேது பிரத்திேட்ச தரிசைத்யத அடியோர்கள் இச்சரீரக் 

கண்களால் காண அொத்திரவான்களாயகோல் என் இருதேத்யத யோக்கி 

உேது திருமுகத் தரிசைத்யதத்  திருப்பிேருளும். இந்த திவ்விே 

தரிசைத்தால் என் இருதேம் உற்சாகேயடந்து இப் பிரெஞ்ச ஜீவிே 

ஞாை யுத்தத்தில் எைக்கு அவசரோை ேைத்திடயை அத்திருக் 

கிருொகடாட்ச ஊேனிோல் அயடேச்  பசய்தருளும் சுவாமி. ஆபேன் 

பிரார்த்திக்கக்  கடயவாம்> சேஸ்த விசுவாசிகளின் சிருஷ்டிகரும் 

இரட்சகருோகிே சர்யவசுரா!  உம்முயடே ேகியே பூயலாகபேங்கும் 

நியேந்திருக்கிேது. உேது அடியேனுக்கு ொவப்பொறுத்தல் தந்து என் 

அவசரங்களில் யவண்டிே வரங்கயள அயடேச் பசய்தருளும் சுவாமி. 

ஆபேன். 



திரு இரத்தத்தின் பிரார்த்தறை  

(ெரிசுத்த 23ம்அருளப்ெ ொப்ெரசரால் அங்கிகரிக்கப்ெட்டது) 

சுவாமி கிருயெோயிரும்  

கிறிஸ்துயவ கிருயெோயிரும்  

சுவாமி கிருயெோயிரும்  

கிறிஸ்துயவ எங்கள் பிரார்த்தயையேக் யகட்டருளும் 

கிறிஸ்துயவ எங்கள் பிரார்த்தயையேக் ேன்ோக யகட்டருளும் 

ெரேண்டலன்களியல இருக்கிே பிதாவாகிே சருயவசுரா, 

         எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும் சுவாமி, 

உலகத்யத மீட்டு இரட்ச்சித்த   சுதைாகிே சருயவசுரா, 

       எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும் சுவாமி, 

ெரிசுத்த ஆவிோகிே சருயவசுரா, 

       எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும் சுவாமி  

அர்ச்சிேஷ்ட தேதிரித்துவேயிருக்கிே ஏக சருயவசுரா, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

நித்திே பிதாவின் சுதைாகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே> 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ேனுவுறு எடுத்த யதவ வார்த்யதோைவராகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே 
இரத்தயே>       

 ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

புதிே நித்திே ஏற்ொட்டில் இரத்தோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே 
இரத்தயே> 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

பூங்காவைத்தில் அவஸ்யதப்ெட்ட பொழுது நிலத்தில் சிந்தப்ெட்ட 
கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே> 



       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

சாட்யடகளால் அடிெட்டயொது ஏராளோய்ச் சிந்தப்ெட்ட  

கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

முள்முடி சூட்டப்ெட்டயொது வடிந்யதாடிே கிறிஸ்துவின்  திவ்விே  

இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

சிலுயவ ேரத்தில் பசாரிேப்ெட்ட கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

எங்கள் இரச்சணிேத்தின்  சிகரோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ொவ ேன்னிப்புக்கு இன்றிேயேோததாை கிறிஸ்துவின் திவ்விே 

இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ஆத்துேங்களுக்குப் புத்துயிரூட்டும் யொசைமும் ேற்கருயணப் 

ொைமுோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்ே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ெசாசுகளின்யேல் பவற்றி பகாண்ட கிறிஸ்துவின் திவ்ே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

யவத சாட்சிகளுயடே ஓர்ேோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

கன்னிேர்களின் பிேப்பிடோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ஆெத்திலுள்ளவர்களின் சகாேோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 



       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

வருந்திச் சுயே சுேக்கிேவர்களின் இயளப்ொற்றிோகிே கிறிஸ்துவின் 

திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

துேரப்ெடுயவாரின் யதற்ேரவாகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ேைத்தாெப்ெடும் ொவியின் ேம்பிக்யகோகிே  கிறிஸ்துவின் திவ்விே 

இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ேரிக்கிேவர்களின் ஆேதலாகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

இதேங்களின் சோதாைமும்> உருக்கமுோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே 

இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

 

திவ்விே சீவிேத்தின் அயடோைோகிே கிறிஸ்துவின் திவ்விே 

இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

ஆத்துோக்கயள உத்தரிப்பு ஸ்தலத்திலிருந்து விடுதயலோக்கும் 

கிறிஸ்துவின் திவ்விே இரத்தயே, 

       ⃰எங்கள் யபரில் இரக்கமாயிரும்> 

உலகத்தின் ொவங்கயள யொக்குகிே சருயவசுரனுயடே பசம்ேறிப்  
புருவாகிே இயேசுயவ> 

       எங்கள் பாவங்கறை சபாறுத்தருளும் சுவாமி> 

உலகத்தின் ொவங்கயள யொக்குகிே சருயவசுரனுயடே பசம்ேறிப்  
புருவாகிே இயேசுயவ> 



        எங்கள் பிரார்த்தறைறயக் யகட்ைருளும் சுவாமி> 

உலகத்தின் ொவங்கயள யொக்குகிே சருயவசுரனுயடே பசம்ேறிப்  
புருவாகிே இயேசுயவ> 

      எங்கள்யபரில் இரக்கமாயிரும் சுவாமி. 

மு- உம்முயடே இரக்கத்திைால் எங்கயள இரட்சித்தருளினீர். 

து-  எங்கள் யதவனுக்கு ஓர் இராட்சிேோக்கிேருளினீர். 

 

பிரார்த்திப்யபாமாக> சர்வ வல்லெ நித்திேராகிே  சருயவசுரா! யதவரீர் 

உேது ஏக திருக்குோரயை உலக இரட்சகராக நிேமித்தருளி> 

அவருயடே திரு இரத்ததிைால் சாந்திேயடேச் சித்தங் பகாண்டீயர 

எங்கள் ஈயடற்ேத்தின் இரகசிேத்யத ோங்கள் தக்க விதோய் 

வணங்கவும் அதன் வல்லெத்தால் இவ்வுலக ஜீவிேத்தின் 

பொல்லாப்புக்கலில் நின்று காப்ொற்ேப்ெட்டு அதன் ெலயைப் 

ெரயலாகத்தில் என்பேன்யேக்கும் அனுெவிக்கும் அனுக்கிரகம் 

ெண்ணிேருள யவண்டுபேன்று யதவரீயரக் பகஞ்சி ேன்ோடுகியோம். 

இந்த ேன்ோட்யட எங்கள் ஆண்டவராகிே அயத கிறிஸ்துோதர் 

மூலோய் பெற்றுத்தந்தருளும் ஆபேன் இயேசு. 

(ஒவ்பவாரு முயேக்கும் 7வருடப் ெலன் ஒரு ோதம் முழுவதும் ெரிபூரண ெலன் ) 

 

இயேசுயவ எைக்கு உதவிேருளும்..........  

⃰என் ஒவ்சவாரு யதறவகளின்யபாதும் தாழ்றமயுைன், நம்பிக்றகயுைன் 

உம்மிைம் வர இயயசுயவ எைக்கு உதவியருளும். 

⃰என் ெந்யதகங்களில், கலக்கங்கள், யொதறைகளில் இயயசுயவ எைக்கு 

உதவியருளும். 



⃰என் நம்பிக்றககள், ஏமாற்ைங்கள், துன்பங்கள் யவதறைகளில் இயயசுயவ 

எைக்கு உதவியருளும். 

⃰மற்ைவர் என்றை ஏமாற்றும்யபாது உம்றம மட்டும் நம்பியிருக்கும் எைக்கு 

இயயசுயவ உதவியருளும். 

⃰நீயர என் ஆண்ைவர், மீட்பர் எை நான் வரும்யபாது இயயசுயவ எைக்கு 

உதவியருளும். 

⃰என் வாழ்வில் எல்லா முயற்சிகளுயம யதால்விகைாக மாறும்யபாது 

இயயசுயவ எைக்கு உதவியருளும். 

⃰நான் சபாறுறமயிழந்து என் சிலுறவகள் துன்பத்தின் மீது துன்பத்றதத் 

தரும்யபாது இயயசுயவ எைக்கு  உதவியருளும்.  

⃰நான் தனிறமயில் வருத்தத்திலும் யவதறைகளிலும் உழலும்யபாது 

இயயசுயவ எைக்கு உதவியருளும். 

⃰எப்யபாதும் எைது பலவீைங்கள் யதால்விகளின்யபாது இயயசுயவ எைக்கு 

உதவியருளும். 

குறிப்பு:  இச் செபம் வல்லறம மிக்கது, உங்கள் யவண்டுதல் எவ்வைவு கஸ்ைமாை ைதாக 

இருந்தாலும் இச் செபத்தின் மூலம் அறையலாம். மாதத்தின் முதல் சவள்ளியிலிருந்து 

சதாைர்ந்து  15 நாட்களுக்கு இச்செபத்றத  செபிக்கவும்.  

 

ஆண்ைவரியலயய மகிழ்ச்சி சகாள் உன் உள்ைத்து விருப்பங்கறை 

அவர் நிறையவற்றுவார். 

 


