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        கத்தோலிக்க திருச்சபதயில் ரிோவுக்கு சசலுத்ப்தடும் 
க்கோணது கத்தோலிக்க பு. கடவுபோண இதசு 
ரிோவின் ழிோக பிநந்ோல் இர் கடவுளின் தாய் ண 

கத்தோலிக்கர்கபோல் ற்கப்தடுகின்நோர். அன்பண ரிோ, 

கடவுளின் ோய் ணவும், திருச்சபையின் தாய் ணவும் 

ததோற்நப்தடுகின்நோர். திருத்ந்ப இண்டோம் அருள் 

சின்ணப்தர் ணது மீட்ைரின் தாய் ன்னும் சுற்றுடலில் 

ரிோப திருச்சபதயின் ோய் ண அபத்துள்போர். 
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இந்த மாதம் முழுவதும் ஜெைமாபை ஜசால்வவாம் 

 

            இந் க்கோத்தில் அோது அன்பணக்கு 
எப்புக்சகோடுக்கப்தட்ட த ோத்தில் அன்பணயின் அருட்கோல் 

தண்டி , அப கிப தடுத்தும் சதோருட்டு குடும்தோக 
செதோபன செபித்து தண்டி ங்கள் பட திநந் சள்பம் 
ததோல் சதற்று சசல்ன உங்கபப தண்டி விரும்பி 

தகட்டுக்சகோள்கின்தநோம் . திணமும் செதோபன குடும்தோக 

செபியுங்கள் . அன்பணயின் விருப்தமும் அதுத ! 
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அன்பை தன்பை முழுவதும் கடவுளுக்கு ஒப்புஜகாடுத்தார். 

வதவ தாய் தன்பை  எப்ஜைாழுதும் இபைவனுக்கு ஒப்புஜகாடுத்தார். 
 

 

ஜசைம்: 

         உனகசல்னோம் கிறிஸ்துவின் ற்சசய்திபப் தபநசோற்றி 

ருகின்ந பநதப்தோபர்கபபயும், தோடுகளின் தோபயில் 

தப்தடுகின்ந இபநக்கள் குனத்ோபயும் ோத, உன் ோப 

னடியில் சர்ப்தம் சசய்கிதநோம். அர்கள் துன்தங்களில் 
துபோலும் துங்களில் ோடோலும் உறுதிதோடு நிபனத்திருக்க 

அன்பணத நீர் அர்களுக்கு நித்தி சகோோய் இருந்ருளும். 
அர்கள் ஊழிம் புரியும் தசங்கள் அபணத்தும் ஆண்டர் மீது 

சகோண்ட ம்பிக்பகோல் நிபநயும்தடி அருள்புரிந்ருளும்.  
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சிலுபவபைக் பகயிவைந்தி  

சிலுபவ அபடைாளம் பவும்    

அர்ச்சிஷ்ட சிலுப  அபடோபத்திணோதன ங்கள் 

சத்துருக்களிட த்திதன நின்று  ங்கபப இட்சித்துக் 

சகோள்ளும் ; ங்கள் சர்தசுோ,  பிோ,சுன், தூ ஆவியின் 

சதோதன .ஆசன்  

தூ ஆவிோணரின் சசதம் 

தரிசுத் ஆவித! தரீர் ழுந்ருளிோரும். 

ததனோகத்திதன நின்று உம்முபட திவ்வி 

பிகோசத்தின் கதிர்கபப விடும். ரித்திருபட 

பிோத! சகோபடகபபக் சகோடுக்கிநத! 

இருங்களின் பிகோசத! ழுந்ருளி ோரும். உத் 

ஆறுனோணத! ஆத்துங்களுக்கு  துோண 

விருந்ோளித ! ததரின்தசமுள்ப இபபப்தோற்றித! 

பிோசத்திற்தற்நத ழுந்ருளி ோரும். சகு 

ஆணந்த்தோதட கூடியிருக்கிந பிகோசத! உது 

விசுோசிகளுபட  உற்தன்ணங்கபப நிப்பும். 
உம்முபட சய்வீகமின்றி னிரிடத்திற் 

குற்நமில்னோது என்றுமில்பன.அசுத்ோயிருக்கிநப 

சுத்ம் தண்ணும். உனர்ந்ப பணயும். தோோ 
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யிருக்கிநப  குோக்கும். ங்கோப 

ங்கப்தண்ணும். குளிதோடிருகிநப  குளிர் 

ததோக்கும். றிணபச் சசவ்தண டத்தும். உம்ப 
ம்பிண உம்முபட     விசுோசிகளுக்கு உம்முபட 

திருக்சகோபடகள்  பயுங்சகோடுத்ருளும். 

புண்ணித்தின் ததறுகபபயும், ல்ன த்பயும் , 
நித்தி தோட்ச ஆணந்த்பயும் ங்களுக்குத் ந்ருளும் 

ஆசன். 

உத் ணஸ்ோதச் சசதம் 

ன் ஆண்டத! அபவில்னோ தசதுக்குப் தத்திோய் 
இருக்கிந தரீருக்குப் சதோருந்ோ தோங்கபபச் 

சசய்தடியிணோதன முழுணதுடதண  துக்கப்தடுகிதநன்.  

இனிதல் சுோமி, தரீருபட உவியிணோதன ோன் 

எருததோதும் தோம் சசய்தன் ன்றும், தோங்களுக்கு 
அடுத் கோங்கபப ல்னோம் விட்டுவிடுதன் ன்றும் 

சகட்டிணதுட தண ோக்குப் தண்ணுகிதநன். ங்கள் 
ோகன் தசுகிறிஸ்து தோடுதட்டு அபடந் ட்டில்னோ 
ததறுதனன்கபபப் தோர்த்து ன் தோங்கபப ல்னோம் 

சதோருத்ருளும் சுோமி , ஆசன். 

 சர்தசுோ! ங்களுக்குப் பிசன்ணோயிரும். 

 ஆண்டத ! ங்களுக்கு உவிோகச் சீக்கிம்  

ழுந்ருளும் . 

 பிோவுக்கும் சுனுக்கும் தரிசுத் ஆவிக்கும் கிப 

உண்டோோக. 

   ஆதியிதன இருந்துததோன இப்சதோழுதும்,    

ப்சதோழுதும்,    ன்சநன்றும் இருப்தோக, ஆசன். 
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சசபிப்ததோோக 

 
விசுவாசப் பிரமாணம்   

ததனோகத்பயும் பூதனோகத்பயும் தபடத் ல்னோம் 

ல்ன பிோோகி சர்தசுபண விசுசிக்கிதநன். 
அருபட க சுணோகி ம்முபட ோர் இதசு 

கிறிஸ்துப விசுசிக்கிதநன். இர் தரிசுத் 
ஆவியிணோல் கர்ப்தோய் உற்தவித்து கன்னிரியிடமிருந்து 

பிநந்ோர். ததோஞ்சுபினோத்தின் அதிகோத்தில் தோடுதட்டு 
சிலுபயில் அபநயுண்டு ரித்து அடக்கம் 

சசய்ப்தட்டோர். தோோபத்தில் இநங்கி, மூன்நோம் ோள் 

ரித்தோரிடமிருந்து உயிர்த்சழுந்ோர். ததனோகத்திற்கு 

ழுந்ருளி, ல்னோம் ல்ன பிோோகி 
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சர்தசுனுபட னது தக்கத்தில் வீற்றிருக்கின்நோர். 
அவ்விடத்திலிருந்து சீவிபயும் ரித்பயும் 

டுத்தீர்க்க ருோர். தரிசுத் ஆவிப விசுசிக்கிதநன். 

தரிசுத் கத்தோலிக்க திருச்சபதப விசுசிக்கிதநன். 

புனிர்களுபட சமூக உநப  விசுசிக்கிதநன். தோப் 

சதோறுத்பன விசுசிக்கிதநன். சரீ உத்ோணத்ப 

விசுசிக்கிதநன். நித்தி சீவித்ப விசுசிக்கிதநன்.-

ஆசன். 

 
கர்த்தர் கற்பித்த ஜசைம்     

ததனோகத்தில் இருக்கிந ங்கள் பிோத, உம்முபட 

ோம் அர்ச்சிக்கப்தடுோக, உம்முபட இோச்சிம் 

ருக. உம்முபட சித்ம் ததனோகத்தில் 

சசய்ப்தடுது ததோன, பூதனோகத்திலும் 

சசய்ப்தடுோக. ங்கள் அனுதிண உப 

ங்களுக்கு இன்று அளித்ருளும். ங்களுக்குத் தீப 

சசய்தர்கபப ோங்கள் சதோறுப்ததுததோன, ங்கள் 

தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபபச் தசோபணயில் 

விவிடோதயும். தீபயிலிருந்து ங்கபப 

இட்சித்ருளும்.-ஆசன். 

மங்கள வார்த்பதச் ஜசைம் 

அருள் நிபநந் ரித ோழ்க! கர்த்ர் உம்முடதண, 

சதண்களுக்குள் ஆசீர்திக்கப்தட்டர் நீத, உம்முபட 
திருயிற்றின் கனிோகி இதசுவும் 

ஆசீர்திக்கப்தட்டத.  
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அர்ச்சிசிஷ்ட ரிோத, சர்தசுனுபட ோோத, 

தோவிகபோயிருக்கிந ங்களுக்கோக, இப்சதோழுதும் ங்கள் 

 தத்திலும் தண்டிக்சகோள்ளும்.-ஆசன்….( 3 ) 

 
திரித்துவப் புகழ் 

பிோவுக்கும் சுனுக்கும் தரிசுத் ஆவிக்கும் கிப 

உண்டோோக:- ஆதியிதன இருந்துததோன 
இப்சதோழுதும் ப்சதோழுதும் ன்சநன்றும் 

இருப்தோக.-ஆசன்.  

 

ஒளியின் மபைநிகழ்ச்சி 
1-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக:  

          ஞோண சளிச்சம் சதற்ந த ோோத! உம்முட 
திருக்குோன் தோர்ோன் ஆற்றிதன திருமுழுக்குப் 

சதற்நபத் திோனித்து, ோங்களும் ன்றும் இபநனின் 
சுவிகோப்பிள்பபகபோக ோ ங்களுக்கோகப் 

பிோர்த்தித்துக்சகோள்ளும்.  
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( 1 த, 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்:   ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து இட்சித்ருளும்.  

சகன ஆத்துங்கபபயும் ததனோக தோபயில் 
டத்திருளும் இ உது இக்கம் அதிகோய் 

தண்டிர்களுக்கு விதச உவி சசய்ருளும்.  

 

2-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக:  

         ஞோண சளிச்சம் சதற்ந த ோோத! உம்முட 
திருக்குோன் கோணோவூர் திரு விருந்திதன ண்ணீப 

திட்பசஇசோக ோற்றிப திோனித்து, ங்கள் 
ோழ்விலும் ோங்கள் இபநனிடத 
பகதந்திச்சசபித்து ோ ங்களுக்கோகப் 

பிோர்த்தித்துக்சகோள்ளும்.  
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( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

          ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து இட்சித்ருளும்.  

சகன ஆத்துங்கபபயும் ததனோக தோபயில் 
டத்திருளும் இ உது இக்கம் அதிகோய் 

தண்டிர்களுக்கு விதச உவி சசய்ருளும்.  

 

3-ம்  மபை நிகழ்ச்சி 
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ஜசபிப்வைாமாக: 

        ஞோண சளிச்சம் சதற்ந த ோோத! உம்முட 
திருக்குோன் இபநசுப் ததோபணதோடு ன் 

ற்சசய்திப் தணிபத் சோடங்கிணபத் திோனித்து, 
ோங்களும் ங்களுக்குள்ப ற்சசய்தி அறிவிப்புப் 
தணிப துணிந்து ஆற்றிட ங்களுக்கோகப் 

பிோர்த்தித்துக்சகோள்ளும்.  

 ( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

         ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து இட்சித்ருளும்.  

சகன ஆத்துங்கபபயும் ததனோக தோபயில் 
டத்திருளும் இ உது இக்கம் அதிகோய் 

தண்டிர்களுக்கு விதச உவி சசய்ருளும். 

4-ம் மபை நிகழ்ச்சி 
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ஜசபிப்வைாமாக: 

        ஞோண சளிச்சம் சதற்ந த ோோத! உம்முட 
திருக்குோன் ததோர் பனமீது றுரூதோணபத் 

திோனித்து, ோங்களும் ங்கள் தப தோ 

நிபனயிலிருந்து ணம்ோறி, புதுோழ்வு ோ 

ங்களுக்கோகப் பிோர்த்தித்துக்சகோள்ளும்.  

 ( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

        ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து இட்சித்ருளும்.  

சகன ஆத்துங்கபபயும் ததனோக தோபயில் 
டத்திருளும் இ உது இக்கம் அதிகோய் 

தண்டிர்களுக்கு விதச உவி சசய்ருளும். 

 

5-ம் மபை நிகழ்ச்சி 
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ஜசபிப்வைாமாக: 

         ஞோண சளிச்சம் சதற்ந த ோோத! உம்முட 
திருக்குோன் இறுதி இோப்ததோசணத்திதன அன்பதப் 

தகி ற்கருபப ற்தடுத்திணபத் திோனித்து, 
ோங்களும் ங்கள் அடுத்திருப்தருக்கு அன்பதக் 

தகிர்ந்து ோ ங்களுக்கோகப் பிோர்த்தித்துக்சகோள்ளும்.  

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

         ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து இட்சித்ருளும்.  

சகன ஆத்துங்கபபயும் ததனோக தோபயில் 
டத்திருளும் இ உது இக்கம் அதிகோய் 

தண்டிர்களுக்கு விதச உவி சசய்ருளும். 
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மகிழ்ச்சி தரும் மபை நிகழ்ச்சிகள் 

1-ம் மபை நிகழ்ச்சி  

 
 

ஜசபிப்வைாமாக : 

களிகூர்ந் சித்ப் பிசன்ண  ோ ோத! உம்முபட 
உதித்திதன தசுன் சசனிக்கத் ததூன் சசோன்ண 

ங்கபத்பக் தகட்டு ணம் கிழ்ந்தீத! அந் 
கிழ்ச்சிபப் தோர்த்து ங்கள் ணத்திதன த தக்தியும் 
ல்சனண்ங்களும் உற்தவிக்க ங்களுக்கோகப் 

பிோத்தித்துக் சகோள்ளும்.          ( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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2-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 
களிகூர்ந் சிப்பிசன்ண ோ ோத! உம்முபட 
தந்துோண லிசததத் கர்ப்பிணிோயிருக்கிநததோது அதிக 

ோதத்துடதண  அள் இல்னத்துக்குப் ததோண 
இடத்திதன மிணவுல் தகட்டு ண கிழ்ந்தீத அந் 
கிழ்ச்சிபப் தோர்த்து ோங்களும் புநத்திோர் ததரில் 
அதிக ோதோயிருக்க ங்களுக்கோக பிோர்த்தித்துக் 

சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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3-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

களிகூர்ந் சித்ப் பிசன்ண  ோ ோத! நீர் சதத்திதனக 

சன்கிந  கரிதன  தசுபணப் சதற்நபக் கண்டு 

ணகிழ்ந்தீத! அந் கிழ்ச்சிபப்  தோர்த்து அந்ப் 
தோனனுபட ளிப சதோறுப முனோண சுகிர்ங்கபப 

ோங்கள் அனுசரிக்க ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் 

சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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4-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

களிகூர்ந் சித்ப் பிசன்ண  ோ ோத! உம்முபட 
திருக்குோபண தகோவிலிதன  அணோதிபிோவுக்கு 

கோணிக்பக சகோடுத்து மீட்டுக்  சகோள்கிநததோது 

சிமிதோன்  ஆணோள் சசோன்ண துத்திங்கபப க் தகட்டு 

ணம் கிழ்ந்தீத! அந் கிழ்ச்சிபப் தோர்த்து; ோங்கள் 

நிமும் ங்கள் ஆத்தும், புத்தி, ணம், சித்ங்கபபச் 

சர்தசுனுக்குக் பகளித் தபோய் டக்க 

ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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5-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

களிகூர்ந் சித்ப் பிசன்ண  ோ ோத! உம்முபட 

திருகுோனுக்குப் தன்னிண்டு து டக்கிநததோது 

அபக் கோ ோல் கோதுக்கத்தோடு  தடி  மூன்நம் 

ோள் தகோவிலிதன வித்திோதோகருடன்  இருக்கக்கண்டு 

ணகிழ்ந்தீத! அந் கிழ்ச்சிபப் தோர்த்து, ோங்கள் 

தோத்ோல் இந்துததோண தஅருபபயும், 

தோட்சரிசணத்பயும் தச்சோோதத்ோல் தடிஅபட 

ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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துைர மபை நிகழ்ச்சி

1-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

விோகுனம் மிகுந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் 
ங்களுக்கோகப் தோடுதடத்சோடங்கிப் பூங்கோணத்திதன  
ஆணோதிபிோப  தோக்கி  தண்டுல் சசய்திருக்கும் 
ததோது  சருோங்கமும் இத்ோக தர்திணோல் கோ 

விசணப்தட்டீத! அந் விோகுனபப்தோர்த்து, ோங்கள் 
சசய்கிந சகன ற்கிரிபகபபயும் சர்தசுனுக்கு 
தண்டுதனோதட சோடக்கவும் முடிக்கவும் 

ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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2-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

விோகுனம் மிகுந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் 
கற்றூணிதன  கட்டுண்டு அடிதட்டதிணோல் கோவிசணப் 

தட்டீத! அந் விோகுனத்பப் தோர்த்து, ங்கள் 
தோங்களுக்கு ருகிந ஆக்கிபணபச் சருதசுன் வினக் 

கத்க்கோக ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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3-ம்  மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

விோகுனம் மிகுந் ோோத! உம்முபட 
திருக்குோனுக்குப்  தரிகோச  இோசணோக முள்முடி சூட் 

டிணோல்கோ விசணப்தட்டீத!   அந் விோகுனபப் 

தோர்த்து, உனகத்ோர் ங்களுக்குப் தண்ணுகிந தரிகோச 
நிந்பகபப ோங்கள் ல்ன ணதோடு  சதோறுத் 

துக்சகோள்ப ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் சகோள்ளும்.  

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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4-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

விோகுனம் மிகுந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் 
தோோண  சிலுபபச் சுந்து  கதோனபனகுப் 

ததோகிநபக் கண்டு கோவிசணப்தட்டீத! அந் 

விோகுனபப் தோர்த்து, ங்கள் தோத்தினுபட  
தோமும் கஸ்தியும்  குபநத்க்கோக    ங்களுக்கோகப் 

பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 
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5-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

விோகுனம் மிகுந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் 
சிலுபயிதன அபநயுண்டு  ரித்பக் கண்டுகோ 

விசணப்தட்டீத!  அந் விோகுனத்பப் தோர்த்து, 
ோங்களும் அருபட தசத்திற்கோக ங்கள்  
பிோபணக் சகோடுக்கத் ோோயிருக்கும்தடி       

ங்களுக்கோகப் பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

 

 



24 
 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 

 

 

மகிபம மபை நிகழ்சிகள் 

1-ம் மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

தோட்சோணந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் 
ரித்ர்கள்  இபடயில் நின்று உயிர்சழுந்பக்  

கண்டு ஆணந்கிப அபடந்தீத! அந் கிபபப்  

தோர்த்து , ோங்கள் தோத்தினின்று அருட்சீவித் 
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தோதட ழுந்திருக்க  ங்களுக்கோகப்  பிோத்தித்துக் 

சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 

 

 

2-ம்  மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

தோட்சோணந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் 
ததனோக சபதோதோடு ஆகோச ோய்  

ழுந்ருளிணபக் கண்டு    ஆணந் கிப அபடந்தீத! 
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அந் கிபபப்  தோர்த்து , ோங்கள் பூதனோக ஆபசப 
விட்டுப் ததனோக  ழி நோல் டக்க ங்களுக்கோகப்  

பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 

 

 

3-ம்  மபை நிகழ்ச்சி 

 

ஜசபிப்வைாமாக: 

தோட்சோணந் ோோத! உம்முபட திருக்குோன் தூ 

ஆவிப அனுப்பி உபயும் சீடர்கபபயும் 
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அருள்களிணோல் நிப்பிபக்கண்டு    ஆணந் கிப 

அபடந்தீத! அந் கிபபப்  தோர்த்து , ோங்களும் தூ 

ஆவியின் சகோபடகபப அபட ங்களுக்கோகப்  

பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 

 

 

 

4-ம் மபை நிகழ்ச்சி 
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ஜசபிப்வைாமாக: 

தோட்சோணந் ோோத!  நீர் ரித்துயிர்த்து தோட்ச 
பிோத சரீத்தோடு ததனோகத்துக்கு டுத்துக் சகோள்பப் 

தட்டததோது ஆணந் கிபபடந்தீத! அந் 

கிபபப் தோர்த்து ; ோங்கள் டுத்தீர்ப ோளிதன 
தோட்ச கிபயுபடோண சரீத்தோடு ழுந்திருக்க 

ங்களுக்கோகப்  பிோத்தித்துக் சகோள்ளும். ( 1 த , 10 அருள், 

1 திரு,) 

சசதம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 

 

 

5-ம் மபை நிகழ்ச்சி 
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ஜசபிப்வைாமாக: 

தோட்சோணந் ோோத!  நீர் ததனோகத்துக்கு டுத்துக் 
சகோள்பப்தட்டததோது திரித்துத்தின் மூன்று ததோலும் 
ததனோக இோக்கினிோக முடிசூட்டப் தட்டபக் கண்டு 

ஆணந் கிபபடந்தீத! அந் கிபபப் தோர்த்து ; 

 ோங்களும் ற்கிரிபதோடு டந்து  தோட்ச முடிக்குப்  
ததறுசதற்நர்கபோயிருக்க ங்களுக்கோகப்  பிோத்தித்துக் 

சகோள்ளும். 

( 1 த , 10 அருள், 1 திரு,) 

ஜசைம்: 

ஏ ன் இதசுத! 

ங்கள் தோங்கபபப் சதோறுத்ருளும். ங்கபப 

கசருப்பிலிருந்து 

 

 

ஐம்ைத்துமுன்று  மணிச் ஜசைம் முடிக்கும் 
வபக 

 

காணிக்பகச் ஜசைம்: 

        அத்திந் கிபயுள்ப ததனோக பூதனோக 

இோதசஸ்ரி ோண தரிசுத் தோோத! உம்முபட 
திருப்தோத்ப ோங்கள் ஸ்கரித்து இந்ச் சசதோபனத் 
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திோணத்ப  உக்குப் தோ  கோணிக்பகோக  பத்து 

எப்புக் சகோடுக்கிதநோம். இப நீர் பகதற்று 
உம்முபட திருக்குனிடத்திதன பகளித்து இதிதன 
ோங்கள் திோனித் பந நிகழ்ச்சிகளுபட தனபண 

அபடவும் சுகிர்ததோபணயின் தடித டந்து, 
இவ்வுனகத்திற் சகன விக்கிணங்களும் நிோோகவும் 
ததனோகத்திதன உம்தோதட உம்முபட 
திருக்குோனுபட தோட்ச சமுக  ரிசபணபக்  கண்டு 

களிகூர்ந்திருக்கவும் எத்ோபச தண்ணிருளும் ோோத, 

ஆசன். 

 

பிோத்பண 

புனித மரிைாளின் மன்ைாட்டு மாபை 

ஆண்டத இக்கோயிரும் (2) 

கிறிஸ்துத இக்கோயிரும் (2) 

ஆண்டத இக்கோயிரும் (2) 

கிறிஸ்துத ங்கள் ன்நோட்படக் தகட்டருளும்.(2) 

கிறிஸ்துத ங்கள் ன்நோட்படக் ன்நோகக் 

தகட்டருளும்.(2) 

ததனோகத்தில் இருக்கிந பிோோகி சருதசுோ,  --  

எங்கள் வமல் இரக்கமாயிரும். 

உனகத்ப மீட்டு இட்சித்  சுணோகி சருதசுோ, --- 

எங்கள் வமல் இரக்கமாயிரும். 
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தரிசுத் ஆவிோகி சருதசுோ,   --------- 

எங்கள் வமல் இரக்கமாயிரும்.                      

தூ திர்த்துோய் இருக்கிந க சருதசுோ,  -----    

எங்கள் வமல் இரக்கமாயிரும். 

புனி ரிோத,---  எங்களுக்காக  வவண்டிக்ஜகாள்ளும்.. 

இபநனின் புனி ோோத. --- எங்களுக்காக…….   

கன்னிர்களுள் உத் கன்னிபகத,--- எங்களுக்காக…..  

கிறிஸ்துவினுபட ோத,--- எங்களுக்காக……..   

தப்பிசோத்தின் ோத,--- எங்களுக்காக……..   

கோ தரிசுத்  ோத, --- எங்களுக்காக……..   

கற்பு நிபநந் ோத, --- எங்களுக்காக……..   

தழுற்ந கன்னிோயிருக்கிந  ோத,-எங்களுக்காக……..   

கன்னித்தூய்ப சகடோ ோத,--- எங்களுக்காக……..   

கோஅன்புக்குப்தோத்திோயிருக்கிந ோத,---எங்களுக்காக..   

ஆச்சரித்துக்குரி ோத, --- எங்களுக்காக……..   

ல்ன ஆதனோசபண ோத,--- எங்களுக்காக……..   

சிருட்டிகருபட ோத, --- எங்களுக்காக……..   

இட்சகருபட  ோத, --- எங்களுக்காக……..   

கோ புத்தியுள்ப கன்னிபகத,--- எங்களுக்காக……..   

கோ க்கத்துக்குரி கன்னிபகத,--- எங்களுக்காக…   
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கோ புகழ்ச்சிக்குரி கன்னிபகத,--- எங்களுக்காக……..   

சக்தியுபடபோண கன்னிபகத,--- எங்களுக்காக……..   

பயுள்ப கன்னிபகத, --- எங்களுக்காக……..   

விசுோசிோயிருக்கிந கன்னிபகத, --- எங்களுக்காக…… 

நீதியின் கண்ோடித, --- எங்களுக்காக……..   

ஞோணத்தின் இருப்பிடத,--- எங்களுக்காக……..   

ங்கள் கிழ்ச்சியின் கோத,--- எங்களுக்காக……..   

ஞோண தோத்தித,--- எங்களுக்காக……..   

கிபக்குரி தோத்தித,--- எங்களுக்காக……..   

அதிசிநந் தக்தியுள்ப தோத்தித,--- எங்களுக்காக……..   

பநசதோருபபக் சகோண்ட தோெோனத,-எங்களுக்காக……..   

ோவீது ோசோவுபட தகோபுத,--- எங்களுக்காக……..   

ந்ோயிருக்கிந தகோபுத, --- எங்களுக்காக……..   

சதோன்ோண ஆனத, --- எங்களுக்காக……..   

உடன்தடிக்பகயின் ததபத,--- எங்களுக்காக……..   

ததனோகத்தின் ோசதன, எங்களுக்காக……..   

விடிற்கோனத்தின் ட்சத்தித, --- எங்களுக்காக……..   

தோோளிகளுக்கு ஆதோக்கித,--- எங்களுக்காக……..   

தோவிகளுக்கு அபடக்கனத, --- எங்களுக்காக……..   

கஸ்திப்தடுகிநர்களுக்குத்தற்நத,--- எங்களுக்காக…   
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கிறிஸ்ர்களின் சகோத,--- எங்களுக்காக……..   

ோண தூர்களின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக……..   

பிோப்பிோக்களின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக……..   

இபநோக்கிணரின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக……..    

அப்ததோஸ்னர்களின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக…    

தசோட்சிகளின்  இோக்கினித,-- எங்களுக்காக……..   

துதிர்களின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக……..   

கன்னிர்களின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக……..   

ல்னோப் புனிர்களின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக…   

சசன் தோமில்னோல் உற்தவித் இோக்கினித,---  

                                                                        எங்களுக்காக……..   

ததனோகத்துக்கு டுத்துக்சகோள்பப்தட்ட இோக்கினித, 

                                                                         எங்களுக்காக……..   

திருச் சசதோபனயின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக… 

சோோணத்தின் இோக்கினித,--- எங்களுக்காக……..   

உனகின் தோங்கபபப் ததோக்கும் இபநனின் 

சசம்றிோகி சுத,     -----          (3 முபந ) 

                    எங்கள் ைாவங்கபளப் ஜைாறுத்தருளும் 

                    எங்கள் மன்ைாட்பட வகட்டருளும் 

                    எங்கள் வமல் இரக்கமாயிரும். 
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 தசுகிறிஸ்துவின் ோக்குறுதிகளுக்கு ோங்கள் 
குதியுள்பர்கள் ஆகும்தடி  

 

 இபநனின் தூ அன்பணத ங்களுக்கோக 

ன்நோடும் . 

ஜசபிப்வைாமாக: 

இபநோ! மு ழுணதோதட சண்டணோக விழுந்து 
கிடக்கிந இந்க்குடும்தத்பப் தோர்த்து ப்சதோழுதும் 
தூ கன்னிபகோண ரிோளுபட தண்டுலிணோல் 
திரிகளின் சூழ்ச்சிகள்ோற்றினின்றும் ங்கபபப் 

தரிவுடன் கோத்ருளும். ங்கள் ஆண்டோகி கிறிஸ்து 

ழிோக உம்ப ன்நோடுகிதநோம் , ஆசன் 

 

கிருபைதைாைத்துச் ஜசைம் 

கிருபதோதத்துக்கு  ோோோயிருக்கிந . ங்கள் 

இோக்கினித ோழ்க ! ங்கள் சீவித ங்கள் துத 

ங்கள் ஞ்சத ோழ்க !  

ததசிகபோய் இருக்கிந ோங்கள் பயின்  க்கள் 

உம்பப் தோர்த்துக் கூப்பிடுகிதநோம் ; 

இந்க் கண்ணீர்க் கோயிலிருந்து பினோபித்து அழுது 

உம்பத தோக்கிப்  சதருமூச்சு விடுகிதநோம் ; 

ஆனோல் ங்களுக்கோக தண்டி ன்நோடுகிந ோத, 
உம்முபட ோதமுள்ப திருக்கண்கபப ங்கள் 

ததரிதன திருப்பிருளும் . இதுன்றித ோங்கள் இந்ப் 

ததசம் கடந்பிற்தோடு , உம்முபட திருயிற்றின்  
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கனிோகி சுோருபட  பித்திட்சோண 

ரிசணத்பயும் ங்களுக்குப்  சதற்றுத் ந்ருளும். 

கிருதோகரித, ோதரித, ததரின்தசமுள்ப கன்னிோ 

ரித, சருதசுனுபட  அர்ச்சிசிஷ்டோோத! 

சருதசுனுபட  அர்ச்சிசிஷ்டோோத! 
ங்களுக்கோக  தண்டிக்சகோள்ளும். 

 

 

தண்டுல் 

ஆண்டத, இந் ஆோபணசல்னோம்  தரீருபட 
திருச் சித்த்துக்கு ற்நபோயிருக்கவும் ங்களுக்கும்  
முழுத் திருச்சபதக்கும்  தனணோகவும்  கட்டபபதண்ணி 

ருளும். இது அல்னோல் சத்தி த ோடுகள் 

சோோணோய் டக்கவும், அஞ்ஞோனிகள் ஞோண 

சளிச்சம் அபடவும், தததோகர் 

எற்றுபபடவும், தோவிகள் தோத்ப விடவும் , 

ருோபர்  ருத்திதன பவும் ,  அஸ்ப 

முனோண ோபப் தடுகிநர்கள்  ஈதடநவும், 
இவ்விடத்தில் சகன கிறிஸ்ர்களுக்கும் குருோருக்கும் 
விக்கிணமில்னோல் திருச்சபத ர்த்திக்கவும் ோங்கள் 
சஸ்ரும் தோமின்றி டந்து தோட்ச 

தோக்கித்பபடவும் உம்ப ன்நோடுகின்தநோம். 
இபசல்னோம் ங்கள் ோகன் தசுகிறிஸ்து  ழிோக 

அபடப்தண்ணிருளும், ஆசன். 
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புனித சூபசைப்ைரின் அபடக்கைச் ஜசைம்  

      புனி சூபசப்தத! ங்கள் ஆதத்துகளில் 

உம்ண்பட ஏடிருகிதநோம், உது தரிசுத் தத்தினியின் 
உவிப ன்நோடிபின்பு உம்முபட அபடக்கனத்ப 

ம்பிக்பகயுடன்  தண்டிக் சகோள்கிதநோம் . உம்ப 
ோசில்னோக்கன்னிபகோகி  தோோருடன்  
க்கிப்தடித்தி அந் தசமூனோக ன்நோடுது  
ன்றிக்குந்போகி தசுோப அபத் 

பிோவின் தசமூனோகவும் , தசுகிறிஸ்துோர்  து 
இக்கத்திணோல் அபடந்துசகோண்ட சுந்தித்ப ோங்கள் 
இந்து ததோகதடிக்குத் ற்கோக்கவும் ங்கள் 
தபகளில் உது ல்னபபக் சகோண்டு ங்களுக்கு 

உவி புரிவும் உம்ப  ன்நோடுகின்தநோம். 

      ஏ ! த  திருவுபத்ோல்  திவ்வி குடும்தத்துக்குத்  

கோனோகத் சரிப்தட்டத! தசுக்கிறிஸ்து 

ோருபட உத்குடும்தத்பக் ற்கோத்ருளும். 

அன்தோண பிோத , சகனவிோண எழுங்க்கீணங்களிலும் 
தகடுகளிலும் றுகளிலும் நின்று ங்கபப 

வினக்கிருளும். ங்கள் ஆதத்துகளில் அதிக தனமும் 

ஞ்சமுோணத! பிசோசுகளுடன்  ததோர்ததோருதும் இந் 
தபபயில் தோட்சத்தில் நின்று ங்கபபக் 

கண்தோக்கும். தோனக தசுப  சதருந்தீங்கில்  நின்று  
இட்சித்துததோன சருதசுனுபட  தரிசுத் 
திருச்சபதப சதிகோச் சத்துருக்களிடமிருந்தும்  சகன 

சதோல்னோப்புக்களில் நின்றும் கோத்ருளும்.  

உம்பக் கண்டு தோவித்து உது 

உவிோற்ோதரிக்கப்தட்டு  தரிசுத்ோய்ச் சீவிக்கவும், 
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நித்தி தோட்ச தோக்கித்ப அபடந்து சகோள்பவும் 
ங்கள் எவ்சோருபயும் உது இபடவிடோ 

அபடக்கனத்தில் பத்ருளும், ஆசன் . 

 

 

த திருத்துத்துக்கு ஆோபண   -    

                                                                உண்டாவதாக . 

தசுோருபட த சுதோத்துக்கு  ஆோபண –  

                                                                உண்டாவதாக. 
தத  இகசிோண  தற்கருபக்கு  

ஆோபண –  

                                                              உண்டாவதாக. 

தரிசுத் கன்னிபகோண தோோ முனோண சகன  

தோட்சோசிகளுக்கும்  தோத்திம்   -  

                                                              உண்டாவதாக.  

கர்த்ோோண சருதசுோ! ைாவிகளாயிருக்கிை  எங்கபள 
இரட்சித்துக்ஜகாள்ளும் 

கர்த்ோோண சருதசுோ! ைாவிகளாயிருக்கிை  எங்கபள 
இரட்சித்துக்ஜகாள்ளும் 

கர்த்ோோண சருதசுோ! ைாவிகளாயிருக்கிை  எங்கபள 
இரட்சித்துக்ஜகாள்ளும் 

 

தசுத நீர் சிலுபயில் நீட்டி கங்களிணோல் நீர் 
கூப்பிடுகி இடத்திற்கு  கட்டபபப்  தண்ணிருளும்  
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தரீத உம் திருவினோகோங்களுக்குள் அடிதோர்கபப  
சோகோனமும் பத்து   

கோத்துக்சகோள்ளும் சுோமி  

கோத்துக்சகோள்ளும் சுோமி  

கோத்துக்சகோள்ளும் சுோமி .                                 

ஆஜமன். 

 

 

 

 

 
 

 


