
மரியாவின் ஏழு வியாகுலங்கள் 

புனித மரியன்னனயின் ஏழு துயரங்கனளக் குறித்து 

செபம் 

1. உமது உள்ளத்னதயும் ஒரு வாள் ஊடுருவி பாயும் 

(லூக் 2:35). 

 

வியாகுல அன்னனயய> உம் உள்ளத்னத 

ஒரு வாள் ஊடுருவும் என்று சிமியயான் 

இனைவாக்குனரத்தனதக் யகட்டு 

மிகுந்த துயருை்றீயர. அந்தத் 

துயரத்னதப் பாரத்்து நான் இவ்வுலக 

வாழ்வியலயய மித மிஞ்சிய நாட்டம் 

சகாண்டு விடாமல்> விண்ணுலக 

வாழ்னவயும் நாடும்படி உம்முனடய 

திருனமந்தனன யவண்டிக்சகாள்ள உம்னம 

மன்ைாடுகியைன்.  

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  



2. இயயசுனவக் காப்பாை்றும்சபாருடட்ு எகிப்துக்கு 

தப்பிெச்ெல்லுதல் (மத் 2:13-15). 

 

வியாகுல அன்னனயய> நீர் 

எயராதுக்கு அஞ்சி உம் 

திருனமந்தனன எடுத்துக் 

சகாண்டு எகிப்துக்கு 

ஓடிப்யபானயபாது மிகுந்த 

துயருை்றீயர> அந்த துயரத்னதப் 

பாரத்்து நான் பொசின் 

தந்திரங்களுக்குத் தப்பி 

விண்ணுலக வழியில் 

தவைாமல் நடக்க உதவியருள உம்னம மன்ைாடுகியைன்.  

 

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  

 



 

3. காணாமல் யபான இயயசுனவ கண்டனடந்தது      

(லூக் 2: 46). 

வியாகுல அன்னனயய> உம் 

திருனமந்தன் பன்னிரண்டு 

வயதில் மூன்று நாள் 

காணாமல் யபானதால் 

துயருை்றீயர> அந்தத் 

துயரத்னதப் பாரத்்து நான் 

பாவத்தினால் அவனர இழந்து 

யபாகாதபடிக்கு என்னனக் 

காப்பாை்ை உம்னம 

மன்ைாடுகியைன். 

 

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  

 



4. சிலுனவ சுமந்து சென்ையபாது தாயும் மகனும் 

ெந்தித்தது.   

 

 

வியாகுல அன்னனயய> உம் 

திருனமந்தன் பாரமான 

சிலுனவனயெ ் சுமந்து 

சகாண்டு யபாகிைனதக் கண்டு 

நீர ்மிகுந்த துயருை்றீயர> அந்த 

துயரத்னதப் பாரத்்து 

பாவத்தினால் எனக்கு வருகிை 

துன்பங்கனள இம்னமயில் 

நான் சபாறுனமயயாடு ெகித்து> 

மறுனமயில் மகினமனயப் 

சபை்றுக் சகாள்ள உம்னம மன்ைாடுகியைன். 

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  



5. இயயசு சிலுனவயில் அனையப்படட்ு உயிரவ்ிடட்து. 

 

வியாகுல அன்னனயய> உம் 

திருனமந்தன் அளவை்ை 

யவதனனப்படட்ுெ ் சிலுனவயியல 

இைந்தனதக் கண்டு நீர ் மிகுந்த 

துயர ் சகாண்டீயர> அந்தத் 

துயரத்னதப் பாரத்்து அவருனடய 

திருப்பாடுகனளயும் 

யவதனனகனளயும் நான் நினனத்து 

நன்மரணம் அனடய உதவும்படி 

உம்னம மன்ைாடுகியைன். 

 

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  

 

 



6. இயயசுவின் உடனல தாய் மரியாவின் மடியில் 

கிடத்தியது. 

வியாகுல அன்னனயய> உம் 

திருனமந்தனுனடய திருவுடனல 

உமது திருக்னககளில் வளரத்்தி 

அனதக் கட்டியனணத்தயபாது 

துயர்ப்பட்டீயர> அந்த 

துயரத்னதப் பாரத்்து அவருனடய 

இைப்பின் நினனவு என் 

இதயத்தில் பதிந்திருக்கவும்> 

நான் என் பாவங்களுக்காகக் கண்ணரீ ் சொரிந்து 

அழவும் வரமருள உம்னம மன்ைாடுகியைன். 

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  

 

 

 



7. இயயசுவின் உடனல கல்லனையில் அடக்கம் செய்தது 

(லூக்கா 23:53).  

வியாகுல அன்னனயய> உம் 

திருனமந்தனுனடய 

திருவுடனலக் கல்லனையில் 

அடக்கின பிை்பாடு நீர ்

மிகுந்த துயரங்சகாண்டீயர> 

அந்தத் துயரத்னதப் பாரத்்து 

நான் ஒருயபாதும் 

இனைவனன விடட்ுப் பிரிந்து 

தனினமயாய் இராதபடிக்குத் 

துனண செய்ய உம்னம 

மன்ைாடுகியைன். 

 

 

அருள் நினைந்த மரியய வாழ்க! கரத்்தர ் உம்முடயன> 

சபண்களுக்குள் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவர ்நீயர> உம்முனடய 

திருவயிை்றின் கனியாகிய இயயசுவும் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டவயர. 

அரெ்ச்ியசிஷ்ட மரியாயள> ெர்யவசுரனுனடய மாதாயவ> 

பாவிகளாயிருக்கிை எங்களுக்காக> இப்சபாழுதும் 

எங்கள் மரண யநரத்திலும் யவண்டிக்சகாள்ளும். – 

ஆசமன்.  

 



 

 

முதல்வர:்- இயயசுக் கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு 

நாங்கள் தகுதி சபரும்படியாக 

ஏனனயயார:்-  மிகவும் துயரம் நினைந்த கன்னியய> 

உம் திருனமந்தனுனடய வாழ்விலும் ொவிலும் நீர ்அழுத 

கண்ணனீரப் பாரத்்து நாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக 

மனத்துயர ் சகாண்டு உமக்கு ஆறுதல் வருமளவும் 

நாங்கள் மனமுருகி உம்னம மன்ைாடுகியைாம். 

எல்லாம் வல்ல இனைவா> தம் மகனின் சிலுனவ 

அடியில் நின்று> அவருனடய பாடுகளில் பங்யகை்கும் 

அளவிை்கு மரியன்னனக்கு ஆை்ைல் அளித்தீயர. நாங்கள் 

அந்த அன்னனயயாடு கிறிஸ்துவின் பாடுகளில் நாளும் 

எங்கனள இனணத்து> அதன் வழியாக உயிர்ப்பின் 

வாழ்வு வாழெ ் செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய 

கிறிஸ்து வழியாக உம்னம மன்ைாடுகியைாம்.  ஆசமன். 

 


