
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா 

 
திருநாள் திருப்ெலி 

 

முதல் வாசகம் 

 
 

பெண் ஒருவர் காேப்ெட்டார்; அவர் கதிரவனை ஆனடயாக 

அணிந்திருந்தார்; நிலா அவருனடய காலடியில் இருந்தது. 

 
திருத்தூதர் ணயாவான் எழுதிய திருபவளிப்ொட்டிலிருந்து வாசகம்  
 

11: 19a; 12: 1-6,10ab 

 
 

       விண்ணகத்தில் கடவுளின் ககோவில் திக்கப்ட்டது. அந்தக் 

ககோவிலில் உடன்டிக்ககப் ககம கோணப்ட்டது. யோனில் 

பரினகதோர் அகடனோம் கதோன்றினது: பண் ஒருயர் கோணப்ட்டோர்; 



அயர் கதிபயக ஆகடனோக அணிந்திருந்தோர்; நிோ அயருகடன 

கோடியில் இருந்தது; அயர் ன்னிரு விண்மீன்ககத் தகமீது 

சூடியிருந்தோர். அயர் கருவுற்றிருந்தோர்; கறுகோ கயதகப்ட்டுக் 

கடுந்துனருடன் கதறிோர். 

 

       யோனில் கயகோர் அகடனோமும் கதோன்றினது; இகதோ பருப்பு 

நனநோ பரின அபக்கப் ோம்பு ஒன்று கோணப்ட்டது. அதற்கு ழு 

தககளும் த்துக் பகோம்புகளும் இருந்த. அதன் தககளில் ழு 

நணி முடிகள் இருந்த. அது தன் யோோல் விண்மீன்களின் மூன்றில் ஒரு 

குதிகன நித்தின்மீது இழுத்துப்கோட்டது. கறுகோ 

கயதகயிலிருந்த அப்பண், பிள்க பற்வுடன் அகத 

விழுங்கிவிடுநோறு அபக்கப் ோம்பு அயர்முன் நின்றுபகோண்டிருந்தது. 
ல்ோ ோடுககயும் இருப்புக்ககோல் பகோண்டு டத்தவிருந்த ஓர் ஆண் 

குமந்கதகன அயர் பற்படுத்தோர். அக்குமந்கதகனோ கடவுளிடம் 

அயபது அரினகண இருந்த இடத்துக்குப் றித்துச் பெல்ப்பற்து. 

அப்பண் ோகநித்துக்கு ஓடிப்கோோர்; அங்கு ஆயிபத்து இருநூற்று 
அறுது ோள் அயகபப் கணுநோறு கடவுள் அயருக்பக ஓர் இடத்கத 

ற்ோடு பெய்திருந்தோர். 

 

பின்பு விண்ணகத்தில் ஒலித்த பரினபதோரு குபகக் ககட்கடன். அது 

பெோன்து: ``இகதோ, மீட்பு, யல்கந, ம் கடவுளின் ஆட்சி, 

அயருகடன பநசினோவின் அதிகோபம் ஆகின அகத்தும் யந்துவிட்ட.'' 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 
இனறவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

 

 

 

 



 ெதிலுனரப் ொடல்   திொ 45: 9. 10-11. 15 (ெல்லவி: 9b) 

ெல்லவி: ஓபீரின் பொன் அணிந்து வலப்புறம் நிற்கின்றாள் ெட்டத்து   

அரசி! 

 

9 அருகநமிகு அபசி நகளிர் உம்கந திர்பகோள்யர்; ஓபீரின் போன் 

அணிந்து யடியோக யப்பும் நிற்கின்ோள் ட்டத்து அபசி!  

ெல்லவி.... 

 

10 ககோய் நகக! கருத்தோய்க் கோதுபகோடுத்துக் ககள்! உன் இத்தோகப 

நந்துவிடு; பிந்தகம் நந்துவிடு. 11 உது ழிலில் ோட்டங் 

பகோள்யோர் நன்ர்; உன் தகயர் அயகப; அயகபப் ணிந்திடு!  
          ெல்லவி.... 

15 நன்யரின் நோளிககக்குள் நுகமயும் கோது அயர்கள் 

நகிழ்ச்சிகனோடும் அக்களிப்கோடும் அகமத்து யபப்டுயர்.  

          ெல்லவி..... 
 

இரண்டாம் வாசகம் 

 
 

கிறிஸ்துணவ முதலில் உயிர்பெற்றார். 
 

திருத்தூதர் ெவுல் பகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          15: 20-26 

 

ெககோதபர் ெககோதரிகக,  

இந்த கிறிஸ்து உயிருடன் ழுப்ப்ட்டோர். அயகப முதலில் 

உயிருடன் ழுப்ப்ட்டோர். இது அகயரும் உயிருடன் 

ழுப்ப்டுயர் ன்கத உறுதிப்டுத்துகிது. ஒரு நனிதர் யழினோகச் 
ெோவு யந்தது கோ ஒரு நனிதர் யழினோககய இந்கதோர் 

உயிர்த்பதழுகின்ர். 

 
ஆதோகந முன்னிட்டு அகயரும் ெோவுக்குள்ோது கோக் 



கிறிஸ்துகய முன்னிட்டு அகயரும் உயிர் பறுயர். ஒவ்பயோருயரும் 

அயபயர் முக யரும்கோது உயிர் பறுயர். கிறிஸ்துகய முதலில் உயிர் 

பற்ோர். அடுத்து, கிறிஸ்துவின் யருககயின்கோது அயகபச் ெோர்ந்கதோர் 

உயிர் பறுயர். 

 

அதன் பின்ர் முடிவு யரும். அப்கோது கிறிஸ்து ஆட்சினோர், அதிகோபம் 

பெலுத்துகயோர், யலிகநயுகடகனோர் ஆகின அகயகபயும் அழித்து 

விட்டு, தந்கதனோகின கடவுளிடம் ஆட்சிகன ஒப்கடப்ோர். ல்ோப் 
ககயகபயும் அடிணின கயக்கும் யகப அயர் ஆட்சி பெய்தோக 

கயண்டும். ெோகய ககடசிப் ககயன், அதுவும் அழிக்கப்டும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 
இனறவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

  

 
நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி 

அல்ணலலூயா, அல்ணலலூயா! மரியா விண்ேகத்திற்கு எடுக்கப்ெட்டார்; 

வாைகத் தூதரணிகள் மகிழ்கின்றை. அல்ணலலூயா. 

 

 

  
நற்பசய்தி வாசகம் 

 

 

வல்லவராம் கடவுள் எைக்கு அரும்பெரும் பசயல்கள் பசய்துள்ளார். 

தாழ்நினலயில் இருப்ணொனர உயர்த்துகிறார். 

 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     1: 39-56 



 

 
அந்ோள்களில் நரினோ புப்ட்டு யூகதன நக ோட்டிலுள் ஓர் ஊருக்கு 

விகபந்து பென்ோர். அயர் பெக்கரினோவின் வீட்கட அகடந்து 

லிெபத்கத யோழ்த்திோர். நரினோவின் யோழ்த்கத லிெபத்து 
ககட்டபோழுது அயர் யயிற்றில் இருந்த குமந்கத நகிழ்ச்சினோல் 

துள்ளிற்று. லிெபத்து தூன ஆவினோல் முற்றிலும் 

ஆட்பகோள்ப்ட்டோர். 

 

அப்கோது அயர் உபத்த குபலில், ``பண்களுக்குள் நீர் ஆசி பற்யர்; 

உம் யயிற்றில் யரும் குமந்கதயும் ஆசி பற்கத! ன் ஆண்டயரின் 

தோய் ன்னிடம் யப ோன் னோர்? உம் யோழ்த்துகப ன் கோதில் விழுந்ததும் 

ன் யயிற்றினுள்க குமந்கத கருயககனோல் துள்ளிற்று. ஆண்டயர் 

உநக்குச் பெோன்கய நிககயறும் ன்று ம்பின நீர் கறுபற்யர்'' 

ன்ோர். 

 

அகதக் ககட்ட நரினோ பின்யருநோறு கூறிோர்: ``ஆண்டயகப து 

உள்ம் கோற்றிப் பருகநப்டுத்துகின்து. ன் மீட்போம் கடவுக 

நிகத்து து நம் கருயகக பகோள்கின்து. பனில் அயர் தம் 

அடிகநயின் தோழ்நிககனக் கண்கணோக்கிோர். இதுமுதல் ல்ோத் 

தகமுகயிரும் ன்கப் கறுபற்யர் ன்ர். பனில் 

யல்யபோம் கடவுள் க்கு அரும்பரும் பெனல்கள் பெய்துள்ோர். 

 

தூனயர் ன்கத அயபது பனர். அயருக்கு அஞ்சி டப்கோருக்குத் 

தகமுக தகமுகனோய் அயர் இபக்கம் கோட்டி யருகிோர். அயர் 

தம் கதோள்யலிகநகனக் கோட்டியுள்ோர்; உள்த்தில் பெருக்குடன் 

சிந்திப்கோகபச் சிதடித்து யருகிோர். யலிகனோகப அரினகணயினின்று 

தூக்கி றிந்துள்ோர்; தோழ்நிகயில் இருப்கோகப உனர்த்துகிோர். 

சித்கதோகப ன்கோல் நிபப்பியுள்ோர்; பெல்யகப பயறுங்ககனபோய் 

அனுப்பிவிடுகிோர். 

 



மூதோகதனருக்கு உகபத்தடிகன அயர் ஆபிபகோகநயும் அயர்தம் 
யழிநபபிகபயும் ன்பன்றும் இபக்கத்கதோடு நிகவில் 

பகோண்டுள்ோர்; தம் ஊழினபோகின இஸ்பகனலுக்குத் துகணனோக இருந்து 

யருகிோர்.'' 

 
நரினோ க்குகன மூன்று நோதம் லிெபத்கதோடு தங்கியிருந்த பின்பு 

தம் வீடு திரும்பிோர். 

 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துணவ உமக்கு புகழ். 

 


