
 

 

ஆண்டவருடடய இரவு விருந்து 

மாடைத் திருப்பைி 

1. ஆண்டவருடடய இரவு விருந்துத் திருப்பலி மாடல வவடையில் வசதியான வேரத்தில் 
இடைமக்கள் அடனவருடடய முழுடமயான பங்வகற்புடன் ககாண்டாடப்படும். அதில் 
அருட்பணியாைர்கள், பணியாைர்கள் அடனவரும் தத்தம் பணிகடை ேிடைவவற்றுவார்கள். 

2. இன்று கிைிஸ்மா எண்கணய்த் திருப்பலியில் ஏற்ககனவவ கூட்டுத்திருப்பலி ேிடைவவற்ைி 
இருந்தாலும் அல்லது ேம்பிக்டகயாைர் ேலனுக்காக வவகைாரு திருப்பலி ககாண்டாட 
வவண்டியிருந்தாலும் அருள் பணியாைர்கள் அடனவரும் மீண்டும் 'கூட்டுத்திருப்பலி 
ேிடைவவற்ைலாம். 

3. அருள் பணி ேலடனக் கருதி, வகாவில்கைிவலா சிற்ைாலயங்கைிவலா மாடலயில் (அவசரத் 
வதடவயானால்) மற்கைாரு திருப்பலி ஒப்புக்ககாடுக்க ஆயர் அனுமதி வழங்கலாம். ஆனால் 
மாடலத் திருப்பலியில் பங்வகற்க இயலாத ேம்பிக்டகயாைருக்காக மட்டும் காடலயில் திருப்பலி 
ேிடைவவற்ை அனுமதி தரலாம். எனினும், இத்தடகய ககாண்டாட்டங்கள் தனிப்பட்ட ஒரு சிலரின் 
அல்லது தனிப்பட்ட சிைிய குழுக்கைின் வசதிக்காக அடமயாமலும் மாடலயில் ேடக்கும் 
திருப்பலிக்கு ஊறு விடைவிக்காமலும் இருக்குமாறு பார்த்துக் ககாள்ை வவண்டும். 

4. திருப்பலியில் மட்டும் ேம்பிக்டகயாைருக்கு ேற்கருடண வழங்கலாம். வோயாைிகளுக்கு 
இந்ோைில் எந்த வேரத்திலும் ேற்கருடண வழங்கலாம். 

5. இந்ோைின் இயல்புக்கு ஏற்ைவாறு படீம் மலர்கைால் எைிடமயாக அணிகசய்யப்படலாம். 
ேற்கருடணப் வபடழ முழுவதும் கவறுடமயாய் இருக்க வவண்டும். ஆனால் இன்றும் மறு ோளும் 
அருள்பணியாைர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வபாதிய அைவு அப்பங்கள் இவத திருப்பலியில் 
அர்ச்சிக்கப்பட வவண்டும். 

6. வருடகப் பல்லவி 

காண். கலா 6:14 
ேம் ஆண்டவராகிய இவயசு கிைிஸ்துவின் சிலுடவயில்தான் ோம் கபருடம பாராட்ட 
வவண்டும்; அவரிவலதான் ேமக்கு மீட்பும் வாழ்வும் உயிர்த்கதழுதலும் உண்டு; அவர் 
வழியாகவவ ோம் மீட்கப்கபற்வைாம்; விடுதடல அடடந்வதாம். 

7. "உன்னதங்கைிவல" பாடப்படும்; அப்கபாழுது மணிகள் ஒலிக்கும். இது முதல் பாஸ்கா 
திருவிழிப்பில் "உன்னதங்கைிவல" பாடும்வடர மணிகள் ஒலிக்காது. ஆனால் தல் ஆயா, உவக்கு 
ஏற்ப, மாற்று விதிகடைத் தரலாம். அவத சமயத்தில் இடசப் கபட்டியும் பிை இடசக் கருவிகளும் 
பாடடலத் கதாடரத் வதடவயான அைவுக்கு மட்டுவம பயன்படுத்தப்படலாம். 

8. திருக்குழும மன்றாட்டு 

இடைவா, உம் திருமகன் சாவுக்குத் தம்டமக் டகயைிக்கும் வவடையில் 
ேிடலத்து ேிற்கும் அன்பின் புதிய பலிடயயும் திருவிருந்டதயும் தமது திரு 
அடவக்கு அைித்தார்; அதனால் இப்புனிதமிக்க திரு உணவில் அடிக்கடி 
பங்குககாள்ளும் ோங்கள் இத்துடண வமலான மடைேிகழ்விலிருந்து அன்பின் 



 

 

முழுடமடயயும் வாழ்வின் ேிடைடவயும் கபற்றுக்ககாள்ை அருள்புரிவரீாக. 
உம்வமாடு. 

வாசகங்கள் :  

9. ேற்கசய்திப் படைசாற்ைலுக்குப்பின் அருள்பணியாைர் மடையுடர ேிகழ்த்துகின்ைார். 
இத்திருப்பலியில் ேிடனவுகூரப்படுகின்ை ஆற்ைல்மிகு மடைேிகழ்வுகள் - அதாவது தூய 
ேற்கருடண, அருள்பணியாைர் திருேிடல, சவகாதர அன்பு பற்ைிய ஆண்டவருடடய கட்டடை - 
பற்ைி விைக்குகின்ைார். 

காைடிகடைக் கழுவுதல் 

10. மடையுடர முடிந்தபின், அருள்பணி ேலடன முன்னிட்டுக் காலடிகடைக் கழுவும் சடங்டக 
ேடத்தலாம். 

11. இடைமக்கைிடமிருந்து வதர்ந்கதடுக்கப்பட்வடாடர வசதியான இடத்தில் தயார் கசய்யப்பட்ட 
இருக்டககளுக்குப் பணியாைர்கள் அடழத்து வருகின்ைார்கள். பின்னர் அருள்பணியாைர் 
(வதடவயானால், திருப்பலி வமலுடடடய அகற்ைிவிட்டு) அவர்கள் ஒவ்கவாருவரிடமும் கசன்று, 
பணியாைர் துடணவயாடு காலடிகைின் மீது தண்ணரீ் ஊற்ைித் துடடக்கின்ைார். 

12. இதற்கிடடயில் பின்வரும் பாடல்கவைா வவறு கபாருத்தமான பாடல்கவைா பாடப்படும். 

பல்லவி 1 காண். வயாவா 13:4,5,15 

ஆண்டவர் பந்தியிலிருந்து எழுந்த பின்னர் 

குவடை ஒன்ைில் தண்ணரீ் எடுத்து, 

சீடர்கைின் காலடிகடைக் கழுவத் கதாடங்கினார். 

இந்த முன்மாதிரிடயச் சீடர்களுக்கு விட்டுச் கசன்ைார். 

 

பல்லவி 2 காண். வயாவா 13:12,13,15 

இவயசு தம் சீடர்கவைாடு இரவு விருந்து அருந்தியபின் 

அவர்களுடடய காலடிகடைக் கழுவி, அவர்கைிடம் கூைினார்: 

ஆண்டவரும் வபாதகருமான ோன் உங்களுக்குச் கசய்தது 

என்னகவன்று உங்களுக்குப் புரிந்ததா? 

ோன் கசய்தது வபால ேீங்களும் கசய்யுமாறு 



 

 

ோன் உங்களுக்கு முன் மாதிரி காட்டிவனன். 

 

பல்லவி 3 வயாவா 13:6,7,8 

ஆண்டவவர, ேீரா என் காலடிகடைக் கழுவப்வபாகிைரீ்? 

அதற்கு இவயசு: "ோன் உன் காலடிகடைக் கழுவாவிட்டால் 

என்வனாடு உனக்குப் பங்கு இல்டல" என்ைார். 

 

முன் கமாழி: எனவவ சீவமான் வபதுருவிடம் அவர் வந்தவபாது 

வபதுரு அவடர வோக்கிக் கூைினார்: 

- "ஆண்டவவர, ேீரா என் காலடிகடைக் கழுவப்வபாகிைரீ்?" 

 

முன்கமாழி: "ோன் கசய்வது இன்னகதன்று இப்வபாது உனக்குப் புரியாது, 

பின்னவர புரிந்து ககாள்வாய்." 

- "ஆண்டவவர, ேீரா என் காலடிகடைக் கழுவப்வபாகிைரீ்?" 

 

பல்லவி 4 காண். வயாவா: 13:14 

ஆண்டவரும் வபாதகருமான ோவன உங்கள் காலடிகடைக் கழுவிவனன் 

என்ைால், ேீங்களும் மற்ைவருடடய காலடிகடைக் கழுவக் 

கடடமப்பட்டிருக்கிைரீ்கள். 

 

பல்லவி 5 வயாவா: 13:35 

ேீங்கள் ஒருவர் மற்ைவருக்குச் கசலுத்தும் அன்பிலிருந்து 



 

 

ேீங்கள் என் சீடர்கள் என்படத எல்லாரும் அைிந்து ககாள்வர். 

 

முன்மமாழி: இவயசு தம் சீடருக்குக் கூைினார்: 

ேீங்கள் ஒருவர் மற்ைவருக்குச் கசலுத்தும் அன்பிலிருந்து 

ேீங்கள் என் சீடர்கள் என்படத எல்லாரும் அைிந்து ககாள்வர். 

 

பல்லவி 6 வயாவா: 13:34 

புதிய கட்டடைடய உங்களுக்குக் ககாடுக்கிவைன்: 

ோன் உங்கைிடம் அன்பு கசலுத்தியது வபாலவவ 

ேீங்களும் ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு கசலுத்துங்கள் என்கிைார் ஆண்டவர். 

 

பல்லவி 7 1 ககாரி 13:13 

உங்கைிடம் ேம்பிக்டக, எதிர்வோக்கு, அன்பு 

இம்மூன்றும் ேிடலயாய் உள்ைன. 

இவற்றுள் அன்வப தடலசிைந்தது. 

 

முன்மமாழி: இப்வபாது ேம்பிக்டக, எதிர்வோக்கு, அன்பு 

இம்மூன்றும் ேிடலயாய் உள்ைன. 

இவற்றுள் அன்வப தடலசிைந்தது. 

- உங்கைிடம் ேம்பிக்டக. 

 



 

 

13. காலடிகடைக் கழுவிய பின் அருள் பணியாைர் தம் டககடைக் கழுவித் துடடக்கின்ைார். 
வமலுடடடய மீண்டும் அணிந்துககாண்டு தமது இருக்டகக்கு வருகின்ைார். அங்கிருந்து கபாது 
மன்ைாட்டட வழிேடத்துகின்ைார். 

"ேம்பிக்டக அைிக்டக" கசால்லப்படுவதில்டல. 

நற்கருடை வழிபாடு 

14. ேற்கருடண வழிபாட்டின் கதாடக்கத்தில் அப்ப, இரசத்துடன் ஏடழ மக்களுக்குப் பயன்படும் 
காணிக்டககடைக் ககாண்டுவரும் இடைமக்கைின் பவனி இடம் கபைலாம். 

பவனியின்வபாது, கீழுள்ை அல்லது வவறு கபாருத்தமான பாடல் பாடப்படும். 

பல்லவி: 
உண்டமயான அன்பு எங்குள்ைவதா 

அங்வக கடவுள் இருக்கின்ைார். 

 

முன்கமாழி: கிைிஸ்துவின் அன்பு ேம்டம ஒன்ைாய்ச் வசர்த்ததுவவ. 

அகமகிழ்வவாம், அவரில் அக்கைிப்வபாம்; 

அஞ்சுவவாம்; வாழும் கடவுடை அன்பு கசய்வவாம்; 

உண்டம உள்ைத்வதாடு ோம் அன்பு கசய்வவாம். 

பல்லவி: 

உண்டமயான அன்பு எங்குள்ைவதா 

அங்வக கடவுள் இருக்கின்ைார். 

முன்கமாழி: 
எனவவ, ோம் அடனவரும் 

ஒன்ைாய்க் கூடுவவாம்; 

ேமது மனதில் பிைவுபடாமல் இருக்க 

விழிப்பாய் இருப்வபாம். 

தீய சச்சரவுகள் ஒழிக; பிணக்குகள் மடைக! 



 

 

இடைவன் கிைிஸ்து ேம்மிடடவய இருந்திடுக. 

 

பல்லவி: 
உண்டமயான அன்பு எங்குள்ைவதா 

அங்வக கடவுள் இருக்கின்ைார். 

முன்கமாழி: 
ோங்களும் ஒன்ைாய்ப் புனிதருடன், கிைிஸ்து இடைவா, 

மாட்சிமிகு உமது முகத்டதக் காண்வபாம். 

அைவில்லா மாண்புடடய மகிழ்வு 

என்கைன்றும் ேிடலத்திருப்பதாக. ஆகமன். 

 

15. காைிக்டகமீது மன்றாட்டு 

ஆண்டவவர, எப்கபாழுகதல்லாம் இப்பலியின் ேிடனவு 
ககாண்டாடப்படுகின்ைவதா அப்கபாழுகதல்லாம் எங்கள் மீட்பின் கசயல் 
ேிடைவவற்ைப்படுகின்ைது; எனவவ ோங்கள் இம்மடைேிகழ்வுகைில் தகுதியுடன் 
பங்வகற்க எங்களுக்கு அருள்புரிவரீாக. எங்கள். 

16. கதாடக்கவுடர: கிைிஸ்துவின் பலியும் அருைடடயாைமும். 

தூய்டமமிகு ேற்கருடணயின் கதாடக்கவுடர 1 (பக்.544 ). 

  

ஆண்டவவர, தூயவரான தந்டதவய, 
என்றுமுள்ை எல்லாம் வல்ல இடைவா, 
எங்கள் ஆண்டவராகிய கிைிஸ்து வழியாக 

மு. கமா. : ஆண்டவர் உங்கவைாடு இருப்பாராக. 
பதில் : உம் ஆன்மாவவாடும் இருப்பாராக. 
மு. கமா. : இதயங்கடை வமவல எழுப்புங்கள். 
பதில் : ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்வைாம். 
மு. கமா: : ேம் இடைவனாகிய ஆண்டவருக்கு ேன்ைி கூறுவவாம். 
பதில் : அது தகுதியும் ேீதியும் ஆனவத. 



 

 

எந்ோளும் எவ்விடத்திலும் ோங்கள் உமக்கு ேன்ைி கசலுத்துவது 
கமய்யாகவவ தகுதியும் ேீதியும் ஆகும்; 
எங்கள் கடடமயும் மீட்புக்கு உரிய கசயலும் ஆகும். 

என்றுமுள்ை கமய்யான குருவாகிய அவர் 

ேிடலயான பலிமுடைடய ஏற்படுத்தினார்; 

மீட்பு அைிக்கும் பலிப்கபாருைாக 

முதன்முதல் தம்டமவய உமக்கு ஒப்புக்ககாடுத்து, 

தம் ேிடனவாக ோங்களும் பலி கசலுத்த வவண்டுகமன்று கற்பித்தார். 

எங்களுக்காகப் பலியான அவருடடய 

திரு உடடல உண்ணும்வபாகதல்லாம் ோங்கள் வலிடம கபறுகின்வைாம். 

அவர் எங்களுக்காகச் சிந்திய திரு இரத்தத்டதப் பருகும்வபாகதல்லாம் 

ோங்கள் கழுவப்பட்டுத் தூய்டம அடடகின்வைாம். 

 

ஆகவவ வானதூதர், முதன்டம வானதூதவராடும், 

அரியடணயில் அமர்வவார், தடலடம தாங்குவவாவராடும் 

வான்படடகைின் அணிகள் அடனத்வதாடும் வசர்ந்து 

ோங்கள் உமது மாட்சிடயப் புகழ்ந்து பாடி முடிவின்ைிச் கசால்வதாவது: தூயவர். 

 

17. உவராடம (முதல்) ேற்கருடண மன்ைாட்டடப் பயன்படுத்தும்வபாது அதற்கு உரிய "உம்முடடய 
புனிதர் அடனவருடனும். . .", "ஆகவவ ஆண்டவவர, உம் ஊழியர்கைாகிய. ...", "அவர் தாம் 
பாடுபடுவதற்கு. .." என்னும் மூன்று மன்ைாட்டுகள் கசால்லப்படும். 

18. அருள்பணியாைர் தம் டககடை விரித்துச் கசால்கின்ைார்: 

C: கனிவுமிக்க தந்டதவய, இக்ககாடடகடையும் எங்கள் காணிக்டககடையும் 
புனித, மாசற்ை பலிப்கபாருள்கடையும் 
அவர் தம் டககடைக் குவித்துச் கசால்கின்ைார்: 



 

 

ேீர் ஏற்று 

அப்பத்தின்மீதும் திருக்கிண்ணத்தின்மீதும் ஒரு முடை சிலுடவ அடடயாைம் வடரந்து 
கசால்கின்ைார்: 

* ஆசி வழங்கிட உம் திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இவயசு கிைிஸ்து 
வழியாக உம்டமத் தாழ்டமயுடன் இடைஞ்சி மன்ைாடுகின்வைாம். 

அவர் தம் டககடை விரித்துத் கதாடர்கின்ைார்: 

உமது புனித கத்வதாலிக்கத் திரு அடவக்காக 
இவற்டை ோங்கள் முதலில் உமக்கு ஒப்புக்ககாடுக்கின்வைாம்; 
உலககங்கும் அதற்கு அடமதியும் பாதுகாப்பும் ஒற்றுடமயும் அைித்து அதடன 
வழிேடத்தியருளும். 
உம் அடியாராகிய எங்கள் திருத்தந்டத (கபயர்) . . . க்காகவும் 
எங்கள் ஆயர் (கபயர்)* . . . க்காகவும் 
* உவராடமத் திருப்பலி நூலின் கபாதுப் படிப்பிடன எண் 149-இல் குைிப்பிட்டுள்ள்வது இடணயுதவி 
ஆயர் அல்லது துடண ஆயரின் கபயர்கடையும் இங்குச் கசால்லலாம்" 
திருத்தூதர் வழிவரும் உண்டமயான கத்வதாலிக்க ேம்பிக்டகடயக் 
கடடப்பிடிப்வபார் அடனவருக்காகவும் 
இக்காணிக்டககடை ஒப்புக்ககாடுக்கின்வைாம். 

19. வாழ்வவார் ேிடனவு 

C1: ஆண்டவவர, உம் அடியார்கைாகிய (கபயர்) . . . , (கபயர்) ... 
ஆகிவயாடரயும் ேிடனவுகூர்ந்தருளும். 

அருள்பணியாைர் தம் டககடைக் குவித்து, யார் யாருக்காக மன்ைாட விரும்புகின்ைாவரா 
அவர்களுக்காகச் சிைிது வேரம் வவண்டுகின்ைார். பின்னர் தம் டககடை விரித்துக் கதாடர்கின்ைார்: 

வமலும் இங்வக கூடியிருக்கும் அடனவடரயும் ேிடனவுகூர்ந்தருளும். 
உம்மீது இவர்கள் ககாண்டிருக்கும் ேம்பிக்டகடயயும் இடைப்பற்டையும் ேீர் 
அைிவரீ். 
இவர்களுக்காக ோங்கள் இவற்டை உமக்கு ஒப்புக்ககாடுக்கின்வைாம். 
இவர்களும் தமக்காகவும் தம்மவருக்காகவும் 
இப்புகழ்ச்சிப் பலிடய உமக்கு ஒப்புக்ககாடுக்கின்ைார்கள். 
தங்களுடடய ஆன்மாக்கைின் மீட்புக்காகவும் 
தாங்கள் எதிர்வோக்கியிருக்கும் ேலவாழ்வுக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் 
என்றும் வாழ்பவரும் உயிருள்ைவரும் உண்டமயுள்ைவருமான கடவுைாகிய 
உமக்கு 
இவர்கள் தங்கள் கபாருத்தடனகடைச் கசலுத்துகின்ைார்கள். 

20. புனிதர் ேிடனவு: 



 

 

C2. உம்முடடய புனிதர் அடனவருடனும் உைவு ககாண்டுள்ை ோங்கள் 
எங்கள் ஆண்டவராகிய இவயசு கிைிஸ்து எங்களுக்காகக் டகயைிக்கப்பட்ட 
தூய்டமமிகு ோடைக் ககாண்டாடுகின்வைாம். 
முதன்முதலாக, இடைவனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய 
அவத இவயசு கிைிஸ்துவின் தாயும் என்றும் கன்னியுமான மாட்சிமிக்க 
மரியாடவயும் 
அவத கன்னியின் கணவரான புனித வயாவசப்டபயும் 
திருத்தூதர்களும் மடைச்சாட்சியருமான வபதுரு, பவுல், அந்திவரயா, 
(யாக்வகாபு, வயாவான், வதாமா, யாக்வகாபு, பிலிப்பு, பர்த்தலவமயு, மத்வதயு, 
சீவமான், தவதயு: லீனஸ், கிைடீ்டஸ், கிைகமண்ட், சிக்ஸ்துஸ், 
ககார்வனலியுஸ், சிப்பிரியான், லாரன்ஸ், கிரிவசாககானுஸ், 
ஜான், பால், வகாஸ்மாஸ், தமியான்) ஆகிவயாடரயும் வணக்கத்துடன் 
ேிடனவுகூருகின்வைாம். 
இவர்களுடடய வபறு பயன்கைாலும் வவண்டல்கைாலும் 
ோங்கள் யாவற்ைிலும் உமது உதவி கபற்றுக் காக்கப்படுமாறு அருள்புரியும். 
(எங்கள் ஆண்டவராகிய கிைிஸ்து வழியாக. ஆகமன்.) 

அவர் தம் டககடை விரித்துத் கதாடர்கின்ைார்: 

C: ஆகவவ ஆண்டவவர, உம் ஊழியர்கைாகிய ோங்களும் 
உமது குடும்பம் முழுவதும் இக்காணிக்டகடய உமக்கு 
ஒப்புக்ககாடுக்கின்வைாம். 
எங்கள் ஆண்டவராகிய இவயசு கிைிஸ்து 
தம் உடடலயும் இரத்தத்டதயும் தம் சீடர்களுக்குக் டகயைித்து, 
அவற்ைின் மடைகபாருடைக் ககாண்டாடுமாறு பணித்த இந்த ோைில் 
இக்காணிக்டகடய மன ேிடைவவாடு ஏற்ைருை உம்டம வவண்டுகின்வைாம்: 
எங்கள் வாழ்ோள்கைில் உமது அடமதிடயத் தந்தருளும். 

வமலும் ேிடலயான அழிவிலிருந்து எங்கடைக் காத்து, 
உம்மால் வதர்ந்துககாள்ைப்பட்ட மந்டதயில் வசர்த்தருளும். 
அவர் தம் டககடைக் குவிக்கின்ைார். 
(எங்கள் ஆண்டவராகிய கிைிஸ்து வழியாக. ஆகமன்.) 

22. பலிப்கபாருள்கள் மீது அவர் தம் டககடை விரித்துச் கசால்கின்ைார்: 

CC: இடைவா, இக்காணிக்டகடயப் புனிதப்படுத்தி, 
உமக்கு உரிடமயுடடயதாகவும் தகுதியுடடயதாகவும் 
உமக்கு ஏற்புடடயதாகவும் உகந்ததாகவும் இருக்கச் கசய்தருளும். 
இவ்வாறு உம் அன்புத் திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய 
இவயசு கிைிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இது மாறுவதாக. 



 

 

அவர் தம் டககடைக் குவிக்கின்ைார். 

23. பின்வரும் வாய்பாடுகைில் ஆண்டவரின் வார்த்டதகடை அவற்ைின் கபாருளுக்கு ஏற்ப 
அழுத்தம் திருத்தமாகச் கசால்ல வவண்டும். 

அவர் எங்கள் மீட்புக்காகவும் அடனவருடடய மீட்புக்காகவும் தாம் 
பாடுபடுவதற்கு முந்திய ோள், அதாவது இன்று, 
அவர் அப்பத்டத எடுத்து, படீத்துக்கு வமல் சற்று உயர்த்திப் பிடித்துக்ககாண்டு கதாடர்கின்ைார்: 
வணக்கத்துக்கு உரிய தம் திருக் டககைில் அப்பத்டத எடுத்து, 
அவர் தம் கண்கடை உயர்த்துகின்ைார். 
வான்வோக்கிக் கண்கடை உயர்த்தி, 
எல்லாம் வல்ல இடைவனும் தம் தந்டதயுமாகிய உமக்கு ேன்ைி கசலுத்தி, 
ஆசி வழங்கி, அப்பத்டதப் பிட்டுத் தம் சீடர்களுக்கு அைித்துக் கூைியதாவது: 
அவர் சிைிது குனிந்து கசால்கின்ைார்: 

அடைவரும் இதிைிருந்து மபற்று உண்ணுங்கள்; 
ஏமைைில் இது உங்களுக்காகக் டகயைிக்கப்படும் என் உடல். 

 
அவர் அர்ச்சிக்கப்பட்ட அப்பத்டத உயர்த்தி மக்களுக்குக் காட்டிய பின் 
அடதத் திரு அப்பத் தட்டின் மீது டவத்துவிட்டு, முழங்காலிட்டு வணங்குகின்ைார். 

34.அதன்பின் அவர் கதாடர்கின்ைார்: 

அவ்வண்ணவம, இரவு விருந்து அருந்தியபின், 
அவர் திருக்கிண்ணத்டத எடுத்துப் படீத்துக்குவமல் சற்று உயர்த்திப் பிடித்துக்ககாண்டு 
கசால்கின்ைார்: 
எழில்மிகு இக்கிண்ணத்டத வணக்கத்துக்கு உரிய தம் திருக் டககைில் எடுத்து, 
மீண்டும் உமக்கு ேன்ைி கசலுத்தி, ஆசி வழங்கி, 
தம் சீடர்களுக்கு அைித்து அவர் கூைியதாவது: 

அவர் சிைிது குனிந்து கசால்கின்ைார்: 

அடைவரும் இதிைிருந்து மபற்றுப் பருகுங்கள்; 
ஏமைைில் இது புதிய, நிடையாை 
உடன்படிக்டகக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ைம்: 
இது பாவ மன்ைிப்புக்மகன்று உங்களுக்காகவும் பைருக்காகவும் சிந்தப்படும். 
இடத என் நிடைவாகச் மசய்யுங்கள். 

அவர் திருக்கிண்ணத்டத உயர்த்தி மக்களுக்குக் காட்டிய பின், அடதத் திருவமனித துகிலமீது 
டவத்துவிட்டு, முழங்காலிட்டு வணங்குகின்ைார். 

25. அதன் பின் அவர் கசால்கின்ைார்: 



 

 

C: ேம்பிக்டகயின் மடைகபாருள். 

மக்கள் ஆர்ப்பரித்துத் கதாடர்கின்ைார்கள்: 

ஆண்டவவர, ேீர் வருமைவும் உமது இைப்பிடன அைிக்டகயிடுகின்வைாம். 
உமது உயிர்ப்பிடனயும் எடுத்துடரக்கின்வைாம். 

அல்லது 

ஆண்டவவர, ோங்கள் இந்த அப்பத்டத உண்டு கிண்ணத்திலிருந்து 
பருகும்வபாகதல்லாம் 
ேீர் வரும்வடர உமது இைப்பிடன அைிக்டகயிடுகின்வைாம். 

அல்லது 

உலகின் மீட்பவர, எங்கடை மீட்டருளும். 
உம் சிலுடவயினாலும் உயிர்ப்பினாலும் 
எங்களுக்கு விடுதடல அைித்தவர் ேீவர. 

26. அதன்பின், அருள்பணியாைர் தம் டககடை விரித்துச் கசால்கின்ைார்: 

CC:ஆகவவ ஆண்டவவர, 
உம் திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய கிைிஸ்துவின் 
புனிதமிக்க பாடுகடையும் இைந்வதாரிடமிருந்து அவர் உயிர்த்கதழுந்தடதயும் 
அவரது மாட்சிக்கு உரிய விண்வணற்ைத்டதயும் உம் ஊழியர்களும் 
உம் புனித மக்களுமாகிய ோங்கள் ேிடனவுகூருகின்வைாம். 
ேீர் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ை ககாடடகைிலிருந்து 
ேிடலவாழ்வு தரும் புனித அப்பத்டதயும் 
முடிவில்லா மீட்பு அைிக்கும் திருக்கிண்ணத்டதயும் 
தூய, புனித, மாசற்ை பலிப்கபாருைாக 
மாண்புக்கு உரிய உமக்கு ோங்கள் ஒப்புக்ககாடுக்கின்வைாம். 

27. இவற்டை இரக்கத்துடனும் கனிவுடனும் கண்வணாக்கியருளும். 
ேீதிமானாகிய உம் ஊழியன் ஆவபலின் காணிக்டககடையும் 
எங்கள் ேம்பிக்டகயின் தந்டத ஆபிரகாமின் பலிடயயும் 
உம்முடடய தடலடமக் குரு கமல்கிவசவதக் 
உமக்கு அைித்த காணிக்டககடையும் 
ேீர் உைம் கனிந்து ஏற்றுக்ககாண்டது வபால, 
இவற்டையும் புனிதப் பலியாகவும் மாசற்ை பலிப்கபாருைாகவும் 
ஏற்றுக்ககாள்ளும். 

28. அவர் தம் டககடைக் குவித்து, சிைிது குனிந்து கதாடர்கின்ைார்: 



 

 

எல்லாம் வல்ல இடைவா, 
உம்முடடய வானதூதர் தம் திருக் டககைால் இப்பலிப்கபாருள்கடை 
மாண்புக்கு உரிய உமது விண்ணகத் திருப்படீத்துக்கு 
எடுத்துச் கசல்ல வவண்டும் என உம்டமப் பணிந்து வவண்டுகின்வைாம். 
இத்திருப் படீத்திலிருந்து உம்முடடய திருமகனின் 
புனிதமிக்க உடடலயும் இரத்தத்டதயும் கபறுகின்ை ோங்கள் அடனவரும், 

அவர் ேிமிர்ந்து ேின்று, தம்மீது சிலுடவ அடடயாைமிட்டுச் கசால்கின்ைார்: 

எல்லா விண்ணக ஆசிடயயும் அருடையும் ேிடைவாகப் கபற்றுக்ககாள்ைச் 
கசய்தருளும். 

அவர் தம் டககடைக் குவிக்கின்ைார். 
(எங்கள் ஆண்டவராகிய கிைிஸ்து வழியாக. ஆகமன்.) 

29. இைந்வதார் ேிடனவு அவர் தம் டககடை விரித்துச் கசால்கின்ைார்: 

C3: ஆண்டவவர, ேம்பிக்டகயின் அடடயாைத்வதாடு 
எங்களுக்கு முன் கசன்று அடமதியில் துயில்ககாள்ளும் (கபயர்) ... , (கபயர்) ... 
ஆகிய உம் அடியார்கடையும் ேிடனவுகூர்ந்தருளும். 

அருள்பணியாைர் தம் டககடைக் குவித்து, யார் யாருக்காக மன்ைாட விரும்புகின்ைாவரா 
அவர்களுக்காகச் சிைிது வேரம் வவண்டுகின்ைார். பின்னர் தம் டககடை விரித்துத் கதாடர்கின்ைார்: 

ஆண்டவவர, இவர்களுக்கும் கிைிஸ்துவில் இடைப்பாறும் அடனவருக்கும் 
ஆறுதலும் ஒைியும் அடமதியும் ேிடைந்த இடத்டத 
ஈந்திட வவண்டும் என இடைஞ்சி மன்ைாடுகின்வைாம். 

அவர் தம் டககடைக் குவிக்கின்ைார். 
(எங்கள் ஆண்டவராகிய கிைிஸ்து வழியாக. ஆகமன்.) 

30. அவர் வலக் டகயால் தம் கேஞ்டசத் தட்டிச் கசால்கின்ைார்: 

C4: பாவிகைாகிய உம் அடியார்கள் ோங்களும் 
அவர் தம் டககடை விரித்துத் கதாடர்கின்ைார்: 
உமது வபரிரக்கத்டத எதிர்வோக்கி இருக்கின்வைாம். 
உம்முடடய திருத்தூதர்களும் மடைச்சாட்சியருமாகிய திருமுழுக்கு வயாவான், 
ஸ்வதவான், மத்தியா, பர்னபா, (இஞ்ஞாசியார், அகலக்சாண்டர், 
மார்சலீனுஸ், படீ்டர், கபலிசிட்டி, கபர்வபத்துவா, ஆகத்தா, 
லூசி, ஆக்னஸ், கசசிலியா, அனஸ்தாசியா) ஆகிவயாருடனும் 
உம் புனிதர் அடனவருடனும் எங்களுக்கும் பங்கைித்தருளும். 



 

 

எங்கள் தகுதிடய முன்னிட்டு அன்று, 
மாைாக உமது மிகுதியான மன்னிப்பால் 
அப்புனிதர்கவைாடு ோங்களும் வதாழடம ககாள்ை 
அவர் தம் டககடைக் குவிக்கின்ைார். 
எங்கள் ஆண்டவராகிய கிைிஸ்து வழியாக உம்டம மன்ைாடுகின்வைாம். 

31. வமலும் அவர் கதாடர்கின்ைார் 

C: இவர் வழியாகவவ, ஆண்டவவர, 
ேீர் இவற்டை எல்லாம் எப்வபாதும் ேல்லடவயாக்கி, 
புனிதப்படுத்தி, உய்வித்து, ஆசி அைித்து எங்களுக்கு வழங்குகின்ைரீ். 

32. அவர் திருக்கிண்ணத்டதயும் திரு அப்பம் உள்ை தட்டடயும் எடுத்து, இரண்டடயும் உயர்த்திப் 
பிடித்துக் ககாண்டு கசால்கின்ைார்: 

இவர் வழியாக, இவவராடு, இவரில், எல்லாம் வல்ல இடைவனாகிய தந்டதவய, 
தூய ஆவியாரின் ஒன்ைிப்பில் எல்லாப் புகழும் மாட்சியும் 
என்கைன்றும் உமக்கு உரியவத. 
மக்கள் ஆர்ப்பரிக்கின்ைார்கள்: 
ஆகமன். 

33. வடீுகைில் ேற்கருடண வாங்கவிருக்கும் வோயாைிகளுக்காக, திருத்கதாண்டருக்கு அல்லது 
படீத்துடணவருக்கு அல்லது பிை சிைப்புரிடமத் திருப்பணியாைருக்குப் கபாருத்தமான வேரத்தில் 
அருள் பணியாைர் திருப்படீத்திலிருந்து ேற்கருடணடய ஒப்படடக்கின்ைார். 

34. திருவிருந்துப் பல்லவி 

1 ககாரி 11:24-25 "இவ்வுடல் உங்களுக்காகக் டகயைிக்கப்படும்; 
புதிய உடன்படிக்டகயின் இந்தக் கிண்ணம் என் இரத்தத்தால் ேிடலப்படுத்தப்படுகிைது. 
ேீங்கள் இதிலிருந்து பருகும்வபாகதல்லாம் என் ேிடனவாக இடதச் 
கசய்யுங்கள்" என்கிைார் ஆண்டவர். 

35. ேற்கருடண வழங்கிய பின், மறு ோளுக்கான திரு அப்பத்டதக் ககாண்ட ேற்கருடணக் கலம் 
படீத்தின்மீது டவக்கப்படும். அருள்பணியாைர் ேின்றுககாண்டு திருவிருந்துக்குப்பின் மன்ைாட்டடச் 
கசால்கின்ைார். 

 
36. திருவிருந்துக்குப்பின் மன்றாட்டு 

எல்லாம் வல்ல இடைவா, எங்களுக்கு அருள்புரிவரீாக; உம் திருமகனின் 
இரவு விருந்தினால் இவ்வுலகில் ஊட்டம் கபறும் ோங்கள் என்கைன்றும் 
ேிடைவு அடடயத் தகுதி கபறுவவாமாக. எங்கள். 

தூய்டமமிகு நற்கருடை இடமாற்றம் 



 

 

37. திருவிருந்துக்குப்பின் மன்ைாட்டடச் கசான்ன பிைகு அருள்பணியாைர் படீத்துக்கு முன் ேின்று 
தூபக் கலத்தில் சாம்பிராணியிட்டுப் புனிதப்படுத்தி, முழங்காலிட்டு, தூய்டமமிகு ேற்கருடணக்கு 
மும்முடை தூபம் காட்டுகின்ைார். பின் கவண் வதாள் துகில் அணி எழுந்து, ேற்கருடணக் 
கலத்டதக் டகயில் எடுத்து, அடத அத்துகிலின் இருமுடனகள் மூடிக்ககாள்கின்ைார். 

38. எரியும் திரிகளுடனும் தூபத்துடனும் தூய்டமமிகு ேற்கருடன ககாண்டு கசல்லப்படும். 
வகாவிலின் ஒரு பகுதியில் இதற்ககன்று தயார் கசய்யப்பட்டுள்ை மாற்று இடத்துக்வகா, தகுதியான 
விதத்தில் அணிகசய்யப்பட்டுள்ை வவகைாரு சிற்ைாலயத்துக்வகா வகாவிலின் வழியாக ேற்கருடண 
ககாண்டு கசல்லப்படுகின்ைது. எரியும் திரிகவைாடு உள்ை மற்ை இரு பணியாைர்கள் ேடுவில் 
திருச்சிலுடவ ஏந்திய கபாது ேிடலப் பணியாைர் முன்னின்று வழிேடத்துகின்ை கயாைர் 
முன்னின்று வழிேடத்துகின்ைார். எரியும் திரிகடைக் ககாண்டிருப்வபார் பின்கதாடர்வர். புடகயும் 
தூபக் கலத்டத ஏந்தி ேிற்பவர் தூய்டமமிகு ேற்கருடணடயக் ககாண்டு கசல்லும் அருள்பணியாைர் 
முன் கசல்வார். அவ்வவடையில் "பாடுவாய் என் ோவவ" ( இறுதி இரு பத்திகள் தவிர) அல்லது 
வவறு ேற்கருடணப் பாடல் 'பாடப்படுகின்ைது. 

39. ேற்ருடண டவக்கப்படும் இடத்டதப் பவனி அடடந்ததும் அருள்பணியாைர் - வதடவயானால் 
திருத்கதாண்டரின் உதவியுடன் - ேற்கருடணப் வபடழக்குள் ேற்கருடணக் கலத்டத டவக்கின்ைார். 
அதன் கதவு திைந்திருக்கும். பின் அவர் தூபக் கலத்துக்குள் சாம்பிராணி இடுகின்ைார். 
முழங்காலிட்டு தூய்டமமிகு ேற்கருடணக்குத் தூபம் இடுகின்ைார். அப்கபாழுது "மாண்புயர் 
அல்லது வவறு ேற்கருடணப் பாடல் பாடப்படும். பிைகு திருத்கதாண்டர் அல்லது 
அருள்பணியாைவர ேற்கருடணப் வபடழயின் கதடவ மூடுகின்ைார். 

40. சிைிது வேரம் அடமதியாக வழிபட்ட பிைகு அருள்பணியாைரும் பணியாைரும் முழங்காலிட்டு 
வணங்கியபின், திருப்கபாருள் அடைக்குச் கசல்கின்ைனர். 

41. பின் கபாருத்தமான வேரத்தில் படீம் கவறுடமயாக்கப்பட்டு, கூடு மானால், சிலுடவகள் 
எல்லாம் வகாவிலிலிருந்து அகற்ைப்படும். அகற்ை முடியாத சிலுடவகடைத் திடரயிட்டு மடைப்பது 
கபாருத்தம் ஆகும். 

42. ஆண்டவருடடய இரவு விருந்துத் திருப்பலியில் பங்ககடுத்தவர்கள் மாடலத் திருப்புகழ் 
கசால்வதில்டல. 

43. அந்தந்த இடத்தின் சூழ்ேிடலகளுக்கு ஏற்ப இரவு வேரத்தில் கபாருத்தமான மை அள்வு குைித்து 
தூய்டமமிகு ேற்கருடண முன் ஆராதடனடயத் கதாடர ேம்பிக்டகயாைர் அடழக்கப்படுகின்ைனர். 
ஆனால் ேள்ைிரவுக்குப்பின் எந்தவித ஆடம்பரமும் இன்ைி ஆராதடன ேடடகபை வவண்டும். 

44. வரும் கவள்ைிக்கிழடம அன்று ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகைின் ககாண்ட அவத வகாவிலில் 
இடம்கபைவில்டல எனில் திருப்பலி வழக்கம் வபால் ேிடைவடடகின்ைது தூயடமமிகு 
ேற்கருடண, ேற்கருடணப் வபடழயில் டவக்கப்படுகின்ைது. 
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