
 

✠ லிசியே நகரின் புனித ததயேசா ✠ 

(St. Thérèse of Lisieux) 

கன்னிேர் /மறைவல்லுநர்  

பிைப்பு :  ஜனவரி 2, 1873 அயேசான், ஃபிோன்சு 

இைப்பு :  தசப்டம்பர் 30, 1897 (அகறவ 24) லிசியே, ஃபிோன்சு 

ஏற்கும் சறப/ சமேம் :  யோமன் கத்யதாலிக்க திருச்சறப 

அருளாளர் பட்டம் :  29 ஏப்ேல் 1923       

திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸ் 

புனிதர் பட்டம் :  17 யம 1925 

திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸ் 

முக்கிே திருத்தேங்கள் :  புனித ததயேசா யபோேேம், லிசியே நகர், 

ஃபிோன்சு 

நிறனவுத் திருவிழா :  1 அக்யடாபர் 

சித்தரிக்கப்படும் வறக : யோஜாக்கள் 

பாதுகாவல் :  மறைப்பணிோளர்கள்; ஃபிோன்சு; உருசிோ;  

எய்ட்சு யநாோளிகள்; யதாட்டக்கறேஞர்; அனாறதகள்; 

காச யநாோளிகள் 

குறிப்பிடத்தகுந்த பறடப்புகள் :  

ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு (தன்வேோற்று நூல்) 



 

லிசியே நகரின் ததயேசா, ஒரு பிேஞ்சு கார்யமல் சறபத் துைவியும், 

கத்யதாலிக்க புனிதரும் ஆவார். 

 

'மரி ஃப்ோன்காய்ஸ் ததயேஸ் மார்ட்டின்' (Marie-Françoise-Thérèse 

Martin) என்னும் இேற்தபேர் தகாண்ட இவர், துைவை சறபயில் குழந்றத 

இயேசு, மற்றும் இயேசுவின் திருமுகத்தின் ததயேசா என்னும் தபேறேத் 

யதர்ந்துதகாண்டார். குழந்றத இயேசுவின் ததயேசா என்னும் தபேரும், 

இயேசுவின் சிறு மேர் என்னும் தபேரும் இவருக்குச் சிைப்புப் 

தபேர்களாக அறமந்துள்ளன. 

15 வேயத நிேம்பிே ததயேசா தம் இளம் பருவத்தியேயே இறை 

அறழத்தலுக்குச் தசவிமடுத்து, 1888ல், பல்யவறு தறடகறளயும் தாண்டி, 

கார்யமல் சறபயில் யசர்ந்தார். அவர் புகுந்த அறடப்புநிறே (cloistered) 

கார்யமல் சறப மடம் பிோன்சு நாட்டில் யநார்மாண்டி மாநிேத்தில் 

லிசியே (Lisieux) நகரில் அறமந்திருந்தது. அத்துைவை இல்ேத்தில் ததயேசா 

ஒன்பது ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார். அங்கு திருப்பணிக் காப்பகப் 

தபாறுப்பாளர், (sacristan), பயிற்சிநிறேத் துைவிேரின் துறைப் 

பயிற்சிோளர் யபான்ை பே பணிகறள ஆற்றினார். அவர், தம் 

வாழ்க்றகயின் இறுதி பதிதனட்டு மாதங்களில் "இறைநம்பிக்றகயின் 

இருண்ட காே" யவதறனறே அனுபவித்தார். அவர் காச யநாோல் 

பீடிக்கப்பட்டு, தம் 24ம் அகறவயில் இறைேடி எய்தினார். 

இவரின் ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு என்னும் தன்வேோற்று நூறே 

இவரின் இைப்புக்கு பின் சிறிதளயவ அச்சிட்டு தவளியிட்டனர். ஆனாலும் 

அது பேோலும் படிக்கப்பட்டு, இவறே 20ம் நூற்ைாண்டின் மிகப்தபரும் 

புனிதருள் ஒருவோகப் பிைர் கண்டுைே வழிவகுத்தது. இவருக்கு 

முத்திப்யபறுதபற்ை பட்டம் 1923இலும், புனிதர் பட்டம் 1925இலும் 

வழங்கப்பட்டது. திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸ் இவருக்கு புனிதர் 

பட்டம் வழங்கி, இவறேத் தம் ஆட்சியின் விண்மீன் ஆக்கினார் என்பர். 



ததயேசா ஒரு மறைந்த வாழ்க்றக வாழ்ந்து, அறிேப்படாமல் இருக்க 

யவண்டும், என்யை விரும்பினார். ஆனால் இவரின் இைப்புக்கு பின் 

இவரின் தன்வேோற்று நூல் இவறே தவளி உேகிற்கு காட்டிேது. இவரின் 

கடிதங்கள், கவிறதகள், சமே நாடகங்களில், இறை யவண்டல்கள், மற்றும் 

இவேது கறடசி உறேோடல்கள், இவேது சயகாதரிகள் பதிவு தசய்த 

இவரின் ஓவிேங்கள் மற்றும் புறகப்படங்கள் - (தபரும்பாலும் சயகாதரி 

தசலின்'னால் தசய்ேப்பட்டறவ) இவறேப் பேரும் கண்டுைே 

வழிவகுத்தது. 

இவேது ஆன்மீக வாழ்வின் ஆழம், பேருக்கு ஊக்கமளிப்பதாக 

இருந்தது. இவர் அதறனப்பற்றி கூறும் யபாது, "என் வழி முழுவதும் 

நம்பிக்றக தகாள்வதும் அன்பு தசய்வதும் தான்" என்ைார். தனது 

தாழ்ச்சியிலும் எளிறமயிலும், இவர் கடவுறளயே தனது புனிதமாக 

நம்பினார். 

புதிேததாரு "சிறு வழியில்" ("little way") தசன்று ததயேசா விண்ைகம் 

அறடே விரும்பினார். "இயேசுறவச் தசன்று யசர்ந்திட ஒரு மின்தூக்கி 

(elevator) கண்டுபிடிக்க விரும்பியனன். சிறிேவளான என்றனத் தூக்கி 

உேர்த்துகின்ை இயேசுவின் றககயள அந்த மின்தூக்கி என 

அறிந்துதகாண்யடன்" என்று ததயேசா குறிப்பிடுகின்ைார். 

லிசியே நகரில் உள்ள, புனித ததயேசா யபோேேம், பிோன்சு 

நாட்டியேயே, லூர்து நகருக்கு அடுத்து மிக அதிக திருப்பேணிேர் வரும் 

இடமாக உள்ளது. 

பிைப்பு : 

தெரசா 1873 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 2 ஆம் நாள், பிரான்சு நாட்டில் உள்ள 

ஆலேன்ல ான் என்ற இடத்தில் பிறந்ொர். இவருடடய ெந்டெ லூயிஸ் 

மார்டின், ொய் தசலி என்பவர் ஆவார். தெரசாவின் குடும்பத்தில் 

அவர்ொன்  டடக்குட்டி, அவலராடு பிறந்ெவர் ள் எட்டு சல ாெரி ள், 

ஆனால் அதில் நான்கு சல ாெரி ள் மட்டுலம உயிலராடு இருந்ொர் ள். 

தெரசாவின் தபற்லறார் இருவருலம ெங் ளுடடய இளடமக்  ாேத்தில் 



துறவியா  லபா லவண்டும் என்ற எண்ணம் த ாண்டிருந்ொர் ள். ஆனால் 

அது முடியாமல் லபா லவ, ெங் ளுடடய பிள்டள டள  டவுளுக்கு 

உ ந்ெவர் ளாய் வளர்த்து அென்மூேமா  அவர் டளத் துறவி ளா  

மாற்றினார் ள். 

தெரசாவிற்கு நான்கு வயது நடந்துத ாண்டிருந்ெலபாது அவருடடய ொய் 

அவடர விட்டுப் பிரிந்துலபானார். அவருடடய அன்டனயின் இழப்பு 

அவடர மீளாத் துயரில் ஆழ்த்தியது. இந்ெ லநரத்தில் தெரசாவின் மூத்ெ 

சல ாெரி பவுலின்ொன் அவருக்கு ஒரு ொடயப் லபான்று இருந்து, 

அவருக்கு உெவி டளயும் தசய்து, அவடரச் சிறப்பா  வளர்த்தெடுத்ொர். 

இந்ெ லநரத்தில் தெரசா அடிக் டி லநாய் வாய்ப்பட்டு படுக்ட யில் 

வீழ்ந்ொர். ஒரு சமயம் அவர் இப்படி ந ோய் வோய்ப்பட்டு படுக்கையில் 

வீழ்ந்தநபோது அவருகைய குடும்பத்தில் இருந்த எல்லோரும் இநயசுவிைமும் 

அன்கை மரியோவிைமும் ஜெபித்து வந்தோர்ைள். அப்நபோது அன்கை மரியோ 

ஜதரசோவிற்குக் ைோட்சிஜைோடுத்து, அவகரப் போர்த்து புன்ைகைத்துவிட்டுச் 

ஜசன்றோர். அடுத்த  ோளிநல ஜதரசோவிைமிருந்த ந ோய் முற்றிலுமோை 

மகறந்தது. அதன்பிறகு அவர்  ல்ல சுைத்நதோடு வோழ்ந்து வந்தோர். 

எல்ோம் நன்றா ப் லபாய்க்த ாண்டிருந்ெலபாது தெரசாவின் மூத்ெ 

சல ாெரி பவுலின்  ார்லமல்  ன்னியர் மடத்தில் துறவியா ச் லசர்ந்ொர். 

இது தெரசாவிற்கு லபரிடியா  அடமந்ெது. அவருடடய சல ாெரிடயப் 

லபான்று, அவரும்  ார்லமல் சடபயில் துறவியா ச் லசர விரும்பினார். 

அப்லபாது அவருக்கு 9 வயது நடந்துத ாண்டிருந்ெது. அவருடடய 

வயடெக்  ாரணம்  ாட்டி, அவடர சடபயில் லசர்க்  மறுத்ெனர். 

இருந்ொலும் தெரசாவிற்கு துறவியா  மாறலவண்டும் என்ற எண்ணம் 

மட்டும் மாறவில்டே. தெரசாவிற்கு 15 வயது நடந்துத ாண்டிருந்ெலபாது, 

அவருடடய ெந்டெலயாடு லசர்ந்து அவர் உலராடம ந ருக்குச் தசன்றார். 

அப்லபாது திருந்ெந்டெயா  இருந்ெவர் பதிமூன்றாம் சிங் ராயர். 

அவரிடத்தில் தசன்ற தெரசா  ார்லமல் மடத்தில் துறவியா ச் 

லசரலவண்டும் என்ற ென்னுடடய எண்ணத்டெ தவளிப்படுத்ொர். அடெக் 



ல ட்ட திருந்ெந்டெ, “உமக்குத் துறவற மைத்தில் நசருவதற்ைோை வயது 

இல்கல. இருந்தோலும் இகறவனுக்கு விருப்பமோைோல் நீ நசர்ந்துஜைோள்” 

என்று தசால்லி, தெரசாவின் விருப்பத்திற்கு சம்மெம் தெரிவித்ொர். 

இெனால் தெரசா ென்னுடடய பதிடனந்ொம் வயதில் அொவது 1888 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் 9 ஆம் நாள்  ார்லமல் சடபயில் துறவியா ச் லசர்ந்ொர். 

சிறு வழிறேக் கண்டுபிடித்தல் : 

ததயேசா கார்யமல் மடம் புகுந்த யவறளயில் ஒரு புனிறதோக 

மாையவண்டும் என்னும் தீர்க்கமான முடியவாடுதான் தசன்ைார். 

அதி மான லநரத்டெ தஜபத்திலும் ெவத்திலும்  ழித்ொர். எந்ெ ஒரு 

 ாரியத்டெச் தசய்ொலும் அெடன ஆன்மாக் ளின் ஈலடற்றத்திற் ா  

தசய்து வந்ொர்.  ஆனால், ஆறு ஆண்டுகள் துைவிோக வாழ்ந்தபின்னும், 

1894இல் தான் எத்துறை சிறிேவள், வலுவற்ைவள் என்பறத உைர்ந்தார். 

எவ்வளவுதான் முேன்ைாலும் தன்னிடம் குறைபாடுகள் பே இருந்தறத 

அவர் கண்டார். அளவற்ை அன்பு காட்ட அவருக்கு 

விருப்பமாயிருந்தாலும் அவேது சிறுறம அவறே யமற்தகாண்டது. 

படிப்படிோகத் தன் சிறுறமயே தன் வளர்ச்சிக்கு வழிோகும் 

என்றும், தன் சிறுறமயில் கடவுளின் உதவிறே நாடிச் தசல்வததன்றும் 

முடிவுதசய்தார். ததயேசாவின் சயகாதரி தசலின் தகாண்டுவந்திருந்த 

பறழே ஏற்பாட்றட ததயேசா புேட்டினார். அங்யக, நீதிதமாழிகள் 

என்னும் நூலின் ஒரு பகுதி (9:4) அவறேக் கவர்ந்தது: 

“அறிோப் பிள்றளகயள, இங்யக வாருங்கள் என்று அறிவிக்கச் தசய்தது; 

மதியகடருக்கு அறழப்பு விடுத்தது.” 

என்று கடவுளின் "ஞானம்" பற்றி அந்நூலில் வரும் பகுதி ததயேசாவின் 

கண்கறளத் திைந்தது. 

அதுயபாேயவ, எசாோ இறைவாக்கினர் நூலில் வரும் 66:12-13 பகுதி 

ததயேசாவுக்குப் புதிேததாரு தபாருறள விளக்குவதாக அறமந்தது: 

இயதா அப்பகுதி : 



“ஆண்டவர் கூறுவது இதுயவ; ஆறுயபால் நிறைவாழ்வு பாய்ந்யதாடச் 

தசய்யவன்; தபருக்தகடுத்த நீயோறடயபால் யவற்றினத்தாரின் தசல்வம் 

விறேந்து வேச் தசய்யவன்; நீங்கள் பால் பருகுவீர்கள்; மார்பில் 

அறைத்துச் சுமக்கப்படுவீர்கள்; மடியில் றவத்துத் 

தாோட்டப்படுவீர்கள். தாய் தன் பிள்றளறேத் யதற்றுவதுயபால் நான் 

உங்கறளத் யதற்றுயவன்; எருசயேமில் நீங்கள் யதற்ைப்படுவீர்கள்.” 

கடவுளின் வார்த்றதறே விவிலிேத்தில் கண்ட ததயேசா தனக்குக் 

கடவுள் தரும் தசய்தி என்னதவன்று உைர்ந்தார். தன் சிறுறமயும் 

வலுவின்றமயும் ஒரு குறைேல்ே, மாைாக, அவற்றின் வழிோகயவ 

இயேசு தன்றனப் புனித நிறேயின் உச்சிக்கு இட்டுச் தசல்வார் என்று 

அறிந்தார். எனயவ, உள்ளம் தளர்வதற்கு மாைாக மகிழ்ச்சிேறடே 

யவண்டும். இது ததயேசாவுக்கு ஓர் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பாக 

அறமந்தது. 

இறதயே அவர் "சிறு வழி" (little way; பிேஞ்சு மூேத்தில் petite voie) 

என்று அறழத்தார். 1895 ஃதபப்ேவரி மாதத்திலிருந்து தான் எழுதிே 

மடல்களில் எல்ோம் ததயேசா தன் தபேருக்கு முன்னால் "மிகச் சிறிே" 

(toute petite) என்னும் அறடதமாழிறே இடத் ததாடங்கினார். 

தன் குறைகறள தவல்வதற்குத் தன் தசாந்த சக்தி யபாதும் என்று 

ததயேசா எண்ைவில்றே. மாைாக, கடவுளிடத்தில் நம்பிக்றக றவத்து, 

தன் கடறமகறளப் தபாறுப்யபாடு ஆற்றி, நற்தசேல்கள் புரிந்து 

வாழ்ந்தால் அதுயவ கடவுளின் விருப்பம் என்னும் உறுதிப்பாடு அவரிடம் 

இருந்தது. 

"ஆண்டவர் ஒரு தாறே விடவும் பாசம் தகாண்டவர் என்பது எனக்கு 

நன்ைாகத் ததரியும். தன் குழந்றத அறிோத்தன்றமோல் தவறு 

தசய்யும்யபாது அறதத் தாய் மன்னித்துவிடுவார். குழந்றதகள் 

எப்யபாதும் குறும்புத்தனம் தசய்வார்கள், கீயழ விழுவதும், அழுக்கில் 

புேள்வதும், தபாருள்கறள உறடப்பதும் அவர்கள் யவறே. ஆனால் 



இததல்ோம் நிகழ்ந்த பிைகும் தபற்யைார் தம் குழந்றதகறள 

அன்புதசய்வதில் குறைபடுவதில்றே." 

தன்வேோற்று நூல் – ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு : 

‘சிறிய வழி’ ‘The Little Way’ என்பென் வழியா  சிறு சிறு  ாரியத்டெச் 

தசய்வென் வழியா வும் ஆன்மாக் டள மீட்தடடுக்கும் பணியில் 

ஈடுபட்டார். மடற பரப்பு பணி டளச் தசய்யும் குருக் ளுக் ா  

எப்லபாதும் தஜபிக் லவண்டும் என்று தசால்லி வந்ொர். அவர் ளுக் ா  

தஜபித்து வந்ொர். தெரசாவின் வாழ்டவப் பார்த்ெ ெடேவி, அவடர 

அவருடடய 22 ஆம் வயதில் நவ  ன்னியர் ளுக்கு தபாறுப்பாளரா  

ஏற்படுத்தினார். அது மட்டுமல்ோமல் அவருடடய வாழ்டவலய ஒரு 

புத்ெ மா  எழுெச் தசான்னார். அென்லபரில் தெரசா ென்னுடடய 

வாழ்டவலய ‘ஓர் ஆன்மாவின்  டெ’ என்ற தபயரில் புத்ெ மா  வடித்ொர். 

ததயேசாறவ தவளி உேகிற்கு ததரிவித்தது, அவரின் தன்வேோற்று 

நூல் – ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு (L'histoire d'une âme) ஆகும். அறத அவர் 

தன் சறபத் தறேவியின் கட்டறளக்குப் பணிந்து எழுதினார். இறத 1985ல் 

தன் இளம் பருவ நிறனவுகளிலிருந்து எழுதோனார். மற்றும் 1986ல் தன் 

சயகாதரியும், அம்மடத்தியேயே கன்னிேோகவும் இருந்த சயகா. திரு 

இருதேத்தின் மரிோளுக்கு எழுதிே கடிதத்தின் ததாகுப்பும் யசர்த்து ஓர் 

ஆன்மாவின் வேோறு என தவளியிடப்பட்டது. 

இந்நூல் மறைத்திரு. பி.பி. யசவிேோல் தமிழாக்கம் தசய்ேப்பட்டு, 

புதுறவயில் உள்ள மிஷன் அச்சகத்தில் 1998ல் தவளியிடப்பட்டது. 

 



இைப்பு : 

ததேசா இைக்கும் தருவாயில் இருந்த யபாதும் அவர் முகத்தில் 

புன்னறக குறைேயவ இல்றே.அவர் காச யநாோல் பாதிக்கப்பட்டு,1897ம் 

ஆண்டு தசப்டம்பர் திங்கள் 30ம் நாள் தம் 24ம் அகறவயில் இறைேடி 

எய்தினார். 

திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸால் இவருக்கு முத்திப்யபறு 

பட்டம் 1923ம் ஆண்டு ஏப்ேல் திங்கள் 29ம் நாள் வழங்கப்பட்டது. புனிதர் 

பட்டம் 1925ம் ஆண்டு யம திங்கள் 17ம் நாள் வழங்கப்பட்டது. 

1927ல் குழந்றத இயேசுவின் புனித ததயேசா மறை பேப்பு 

நாடுகளின் துறை பாதுகாவலிோக பிோன்சிஸ் சயவரிோருடன் 

அறிவிக்கப்பட்டார். 1944ல் பிோன்சு நாட்டின் பாதுகாவலிோக யஜான் 

ஆஃப் ஆர்யகாடு அறிவிக்கப்பட்டார். 19 அக்யடாபர் 1997ல் இேண்டாம் 

யோவான் பவுல் இவறே கத்யதாலிக்க திருச்சறபயின் 33ம் 

மறைவல்லுநோக அறிவித்தார். இவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டவர்களில் 

இவயே வேதால் மிக இறளேவரும், மூன்ைாவது தபண்ணும் ஆவார். 

புனித ஜதநரசோவின் ஜபற்நறோருக்கு முத்திநபறுபட்ைம் 

தெலரசாவின் தபற்லறாருக்கு புனிெர்பட்ட தசயல் ள் துவங்கி 

உள்ளன. இவர் ள் திருத்ெந்டெ இரண்டாம் லயாவான் பவுோல், 1994-இல் 

வணக் த்திற்குரியவர் என அறிவிக் ப்பட்டனர். 2004-இல் மிோன் ந ர 

லபராயர், நுடரயீரலில் லநாய் உள்ள ஒரு குழந்டெக்கு ஏற்பட்ட குணத்டெ 

ஏற்றுக்த ாண்டு, 12 ஜூடே 2008 அன்று,  ார்தினால் சடரவா மார்டின்ஸ் 

முயற்சியால் இவர் ளின் 150-ஆவது திருமண நாளன்று, திருத்ெந்டெ 

பதினாறாம் தபனடிக்டால்முத்திலபறுபட்டம் அளிக் ப்பட்டது. 

2011-இல் இவர் ளின்  டிெங் ள் A Call to a Deeper Love: The Family 

Correspondence of the Parents of Saint Thérèse of the Child Jesus, 1863-1885 என்னும் 

தபயரில் தவளியிடப்பட்டது. 



 

 

குழந்கத உள்ளம் 

குழந்டெத் தெரசாவிடமிருந்து நாம்  ற்றுக்த ாள்ளலவண்டிய மி  

முக்கியமான பாடம் அவரிடத்தில் இருந்ெ குழந்டெ உள்ளம்ொன். அவர் 

குழந்டெ ளிடம் இருந்ெ தூய உள்ளத்டெ,  ள்ளம்  பறற்ற மனடெ, 

அதிலிருந்து தவளிப்படுகின்ற தியா  உள்ளத்டெ ென்னுடடய வாழ்வில் 

 டடப்பிடித்து வந்ொர். அவருடடய விழாடவக் த ாண்டாடும் நாம், 

அவரிடத்தில் விளங்கிய  ள்ளம்  பறற்ற ென்டமடயக் த ாண்டு 

வாழ்கிலறாமா? என சிந்தித்துப் பார்க் லவண்டும். 

நற்தசய்தியில் ஆண்டவர் இலயசு கூறுவார், “நீங்ைள் மைந்திரும்பிச் 

சிறுபிள்களைள் நபோல் ஆைோவிட்ைோல் விண்ணரசில் புைமோட்டீர்ைள்” 

என்று (மத் 18:3). ஆம்  ோம் குழந்கதைளின் உள்ளத்கதக் 

ஜைோண்டிரோவிட்ைோல் இகறவன் அரகசப் ஜபறுவது என்பது இயலோத 

ைோரியம் ஆகும். 

ஆ லவ, நாமும் அவடரப் லபான்று துன்பங் டளப் தபாறுடமலயாடு 

ொங்கிக்த ாள்லவாம், குழந்டெ உள்ளம் த ாண்டவர் ளாய் வாழ்லவாம். 

அென்வழியா  இடறயருள் நிடறவாய் தபறுலவாம். 



 

புனித குழந்கத இநயசு ஜதநரசம்மோளின்  வ ோள் ஜசபம்:- 

 

புனித குழந்கத இநயசு ஜதநரசம்மோநள! சிறிய  றுமண மலநர! 

அன்பிைோல் பற்றி எரிந்த ைன்னியர் மோமணிநய! துன்பப்படுகிறவர்ைளுக்கு 

ஆறுதநல! அண்டிவந்தவர்ைகளக் கைவிைோத உதவியோளநர! அம்மோ! போவி 

 ோன் உம்கம  ம்பி வந்நதன்.  ோன் நைட்கும் மன்றோட்கைப் புறக்ைணியோமல் 

தகயயுைன் இநயசுவின் திரு இதயத்தினின்று ஜபற்றுக் 

ஜைோடுத்தருள்வீரோை! ஆஜமன்.  

(3 பர., 3 அருள்., 3 திரி.) 

புனித குழந்கத இநயசு ஜதநரசம்மோளின் வழியோய் வரங்ைகளப் 

ஜபறுவதற்கு மூஜவோரு இகறவனுக்கு  வ ோள் ஜசபம்:- 

 

விண்ணுலகில் உள்ள என்றும் வோழும் தந்கதநய, மண்ணுலகில் 

உமக்குப் பிரமோணிக்ைமோய் ஊழியம் ஜசய்கிறவர்ைளுக்கு மகிகம முடிகய 

அளிக்கிறீநர, புனித குழந்கத இநயசு ஜதநரசம்மோளோகிய உம் சிறிய மைள் 

உம் மட்டில் கவத்திருந்த தூய்கம மிக்ை அன்கபக் குறித்து அவர் 

விரும்புவகதஜயல்லோம் அவருக்குக் ஜைோடுக்ைத் திருவுளமோயிருைகிறீர். 



அவர் இவ்வுலகில் இருக்கும் ஜபோழுது உமது திருவுளத்துக்கு எப்நபோதும் 

கீழ்ப்படிந்து  ைந்தகத நிகைவுகூர்ந்து, அவர் எைக்கு ஆதரவோை உம்மிைம் 

நைட்கும் மன்றோட்டுக்குக் ைோத்து ஜைோடுத்து என் விண்ணப்பத்கதயும் 

அங்கீைரித்து  ோன் நைட்கிற வரத்கத எைக்குத் தந்தருளும். –  

பர., அருள்., திரி. 

புனித குழந்கத இநயசு ஜதநரசம்மோகளப் போர்த்து ஜசபம்:- 

 

ஓ! குழந்கத இநயசுவின் சிறு மலரோகிய புனித ஜதநரசம்மோநள, நீர் 

இவ்வுலகில் வோழ்ந்த ஜசோற்ப ைோலத்தில் வோைத்தூதர்ைளுக்குரிய 

தூய்கமயின் ைண்ணோடியோைவும், அன்பின் இலக்ைணமோைவும், இகறப் 

பரோமரிப்புக்கு அகமந்த பலிப்ஜபோருளோைவும் விளங்கினீநர! உம்முகைய 

 ற்பண்புைளின் பலகை முன்னிட்டு இவ்நவகளயில் ஏகழ மீது உமது 

ைருகணக் ைண்கண திருப்பியருளும்.  ோன் அகைத்கதயும் உமது கைைளில் 

ஒப்பகைக்கிநறன். என்னுகைய துயரங்ைகள உம்முகையகவைளோை 

ஏற்றுக் ஜைோண்டு அமநலோற்பவ அன்கையிைம் எைக்ைோைப் பரிந்து 

நபசியருளும். அந்தத் திவ்விய தோய்க்கு உம் மட்டில் உள்ள அன்பிைோல் 

விண்ணுலை அரசியோை அவர் முைம் மலர்ந்து உம்கம ந ோக்ைவும் அவரது 

தரிசைத்கத நீர் ைோணவும் நபறு ஜபற்றீநர! இநயசுவின் திரு இதய 

அரசியோகிய அந்தத் தோய் தமது வல்லகம மிகுந்த மன்றோட்டிைோல்  ோன் 

இந்த நவகளயில் ஆவலுைன் நைட்கிற வரத்கத எைக்கு அகைந்து 

தரும்படியோைவும், என்னுகைய வோழ் ோளில் என்கைத் திைப்படுத்தி இறுதி 

நவகளயில் என்கைக் ைோத்து, முடிவில்லோ விண்ணைப் நபற்றுக்கு 

அகழத்துச் ஜசல்வதற்ைோை ஆசீகர அளிக்கும்படியோை அவரிைம் மன்றோை 

உம்கம நவண்டுகிநறன். ஆஜமன். 
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