
ஆண்டவருடடய பாடுகளின் வவள்ளி 

1. மிகப் பழமமயான மரபுப் படி , திரு அமை இன்றும் நாமையும் ஒப்புரவு, 'நநாயில்பூசுதல் ஆகிய 
அருைமையாைங்கமைத் தைிர மற்ற அருைமையாைங்கமை 'எச் சூழலிலும் ககாண்ைாடுைதில்மல. 

2. இந்நாைில் ஆண்ைைருமைய பாடுகைின் ககாண்ைாட்ைத்தின் நபாது மட்டும்தான் 
நம்பிக்மகயாைருக்கு நற்கருமை ைழங்கப்படும். இக்ககாண்ைாட்ைத்தில் பங்குகபற இயலாது 
நநாயாைிகளுக்கு இந்நாைின் எந்நநரத்திலும் நற்கருமை ைழங்கலாம். 

3. சிலுமை, திரிகள், பைீத் துகில் ஆகிய அமனத்தும் அகற்றப்பட்டு, பைீம் முழுைதும் கைறுமமயாக 
இருக்கும். 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் வகாண்டாட்டம் 

4. இன்று பிற்பகலில் குறிப்பாக மூன்று மைி அைைில் பாடுகைின் ைழிபாடு நமைகபறும். மக்கைின் 
அருள் பைி நலன் கருதித் நதமைக்கு ஏற்ப, இதற்குப் பிந்திய நநரத்மதயும் நதர்ந்துககாள்ைலாம். 
ஆண்ைைருமைய பாடுகைின் ககாண்ைாட்ைம் மூன்று பகுதிகமைக் ககாண்டிருக்கும்: இமறைாக்கு 
ைழிபாடு, திருச்சிலுமை ஆராதமன, திருைிருந்து. 

5. திருப்பலிக்கு உரிய சிைப்பு நிற உமைகள் அைிந்து அருள் பைியாைரும் திருத்கதாண்ைர் 
இருந்தால், அைரும் அமமதியுைன் பைீத்தின் முன் ைந்து, பைீத்துக்கு ைைக்கம் கசலுத்தி, முகம் 
குப்புற ைிழுைார்கள் அல்லது கபாருத்தமானால் முழங்கால் பைிந்து சிறிது நநரம் அமமதியாக 
மன்றாடுைார்கள்; மற்ற அமனைரும் முழங்காலில் இருப்பர். 

6. பின் அருள்பைியாைர் பைியாைர்களுைன் தமது இருக்மகக்குச் கசல்கின்றார். அங்கு அருள் 
பைியாைர் மக்கமை நநாக்கி நின்று, தம் மககமை ைிரித்துக் கீழுள்ை மன்றாட்டுகளுள் ஒன்மற 
மன்றாடு நைாமாக எனும் அமழப்புச் கசால்மலத் தைிர்த்துைிட்டுச் கசால்கின்றார்: 

மன்றாட்டு 

ஆண்ைைநர, உம் திருமகன் கிறிஸ்து தமது இரத்தத்மதச் சிந்தி, உம் 
அடியார்களுக்காகப் பாஸ்கா மமறநிகழ்மை ஏற்படுத்தினார்; உமது இரக்கத்மத 
நிமனவுகூர்ந்து நிமலயான பாதுகாப்பால் அைர்கமைப் புனிதப்படுத்துைரீாக. 
என்கறன்றும் ைாழ்ந்து ஆட்சி கசய்கின்ற அைர் ைழியாக உம்மம 
மன்றாடுகின்நறாம். 

பதில்: ஆகமன். 

அல்லது 

இமறைா, பமழய பாைத்தின் ைிமைைாக எல்லாத் தமலமுமறக்கும் கதாைர்ந்த 
சாமை எங்கள் ஆண்ைைரும் உம் திருமகனுமாகிய கிறிஸ்துைின் பாடுகைால் 
அழித்தீர்; இவ்வுலக மனிதரின் சாயமல இயற்மகயின் நியதியால் கபற்றுள்ைது 



நபால நாங்கள் அைருக்கு ஏற்றைர்கைாய் இருப்பதால் ைிண்ைகத்தின் சாயமல 
உமது அருைின் புனிதத்தால் கபற்றுக்ககாள்ை அருள்புரிைரீாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 

 
முதல் பகுதி 

இடறவாக்கு வழிபாடு 

 
7. பின்னர் அமனைரும் அமர்ந்திருக்க, எசாயா இமறைாக்கினரின் நூலிலிருந்து (52:13-53:12) முதல் 
ைாசகமும் அதற்கு உரிய திருப்பாைலும் ைாசிக்கப்படும். 

8. எபிநரயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து (4:14-15; 5:7-9) இரண்ைாம் ைாசகம் கதாைரும். பிறகு 
நற்கசய்திக்கு முன் ைசனம் பாைப்படும். 

9. பிறகு முந்திய ஞாயிற்றுக்கிழமம அன்று நமைகபற்றது நபால், நயாைான் எழுதியபடி 
ஆண்ைைருமைய பாடுகைின் ைரலாறு (18:1-19:42) ைாசிக்கப்படும். 

புனித கைள்ைி ைாசகங்கள்ப 

10. ஆண்ைைருமைய பாடுகைின் ைாசகத்துக்குப் பிறகு அருள்பைியாைர் சுருக்கமாக மமறயுமர 
ஆற்றுகின்றார். அதன் இறுதியில் சிறிது நநரம் அமமதியாக மன்றாை அருள்பைியாைர் மக்கமை 
அமழக்கலாம். 

வபாது மன்றாட்டு 

11. இமறைாக்கு ைழிபாடு கபாது மன்றாட்டுைன் முடிைமையும். அது நமைகபறும் முமறயாைது : 
திருத்கதாண்ைர் அல்லது - அைர் இல்மல எனில் - ஒரு கபாது நிமலப் பைியாைர் ைாசக 
நமமையில் நின்றுககாண்டு, பின்ைரும் மன்றாட்டின் கருதமத அறிைிக்கின்றார். அமனைரும் 
சிறிது நநரம் அமமதியாக மன்றாடுகின்றனர். பின் அருள் பைியாைர் தம் இருக்மகயில் அல்லது 
நதமையானால் பைீத்துக்கு அருகில் நின்றுககாண்டு, தம் மககமை ைிரித்து மன்றாட்மைச் 
கசால்கின்றார். 

இம்மன்றாட்டின் முழு நநரமும் அல்லது ஒரு பகுதியின்நபாது மக்கள் முழங்காலில் இருக்கலாம் 
அல்லது நிற்கலாம். 

12. அருள் பைியாைரின் மன்றாட்டுக்குமுன், மரபுப்படி, இமறமக்களுக்கு? திருத்கதாண்ைா: 
முழங்காலிடுநைாம் - "எழுந்திருங்கள் எனும் அமழப்பு ைிடுக்கலாம்: எல்லாரும் 
முழங்காலிடும்நபாது சிறிது நநரம் அமமதியாக மன்றாடுகின்றனர். 

13. அருள்பைியாைரின் மன்றாட்மைத் கதாைங்கத் நதமையான மற்றக் கருத்துகமள் ஆயர் 
நபரமைகள் ைழங்கலாம். 

1. புனிதத் திரு அடவக்காக 
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மன்றாட்டு எைிமமயான இராகத்தில் பாைப்படுகின்றது; அல்லது அமழப்புகள் "முழங்காலிடுநைாம்" 
- "எழுந்திருங்கள்" எனச் கசால்லும்கபாழுது அமை ஆைம்பரமாகப் பாைப்படும், 

அன்பு மிக்க சநகாதர சநகாதரிகநை, இமறைனின் புனிதத் 
திரு அமைக்காக மன் றாடுநைாம்: 

நம் இமறைனும் ஆண்ைைருமானைர் 
உலககங்கும் திரு அமைக்கு அமமதியும் ஒற்றுமமயும் பாதுகாப்பும் 
அைித்துக் காக்க நைண்டும் எனவும், நாம் கலக்கம் இன்றி, அ மம தியான 
ைாழ்வு நைத்தி எல்லாம் ைல்ல இமறத் தந்மதமய மாட்சிப்படுத்த 
நமக்கு அருள்புரிய நைண்டும் என வும் மன் றா டுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
கிறிஸ்துைில் உமது மாட்சிமய மக்கள் இனங்களுக்ககல்லாம் 
கைைிப்படுத்தினரீ்; 
உம்முமைய இரக்கத்தின் கசயல்கமை நீர் பாதுகாப்பதால் 
உலககங்கும் பரைியிருக்கும் திரு அமை, 
உறுதியான நம்பிக்மகயுைன் உமது கபயமர 
அறிக்மகயிடுைதில் நிமலத்திருக்கச் கசய்ைரீாக. எங் கள். 

பதில்: ஆகமன். 

 
II. திருத்தந்டதக்காக 

நம் புனிதத் திருத்தந்மத கபயர்) .... க்காக மன்றாடுநைாம்: தமலமம ஆயர் 
நிமலக்கு அைமரத் நதர்ந்கதடுத்த நம் இமறைனும் ஆண்ைைருமானைர் 
எவ்ைமகத் தீங்கும் இன்றி அைமரப் நபைிக்காப்பாராக. அதனால் அைர் 
இமறைனின் புனித மக்கமை ைழிநைத்தித் தம்முமைய புனிதத் திரு அமைமய 
ைைம் கபறச் கசய்ய நைண்டும் எ ன மன் றாடுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
உமது திட்ைப்படிநய அமனத்தும் அமமக்கப்பட்டுள்ைன; 
அதனால் உமது அதிகாரத்தால் ஆைப்படும் 
கிறிஸ்தை மக்கைாகிய எங்கள் நைண்ைமலப் பரிைிரக்கத்துைன் 
கண்நைாக்கியருளும்: 
திருத்தந்மதயின் தமலமமயின்கீழ் நாங்கள் நம்பிக்மகயில் ைைரும்படி 
அைமரப் பரிவுைன் காத்தருள்ைரீாக. எங்கள். 



பதில்: ஆகமன். 

III. திருநிடைப் பணியாளர்கள், நம்பிக்டகயாளருள் பல்வவறு நிடையில் 
உள்ளவர்கள் ஆகிய அடனவருக்காக 

நம் ஆயர்(கபயர்)*... க்காகவும், திரு அமையில் உள்ை எல்லா ஆயர்கள், 
* உநராமமத் திருப்பலி நூலின் கபாதுப் படிப்பிமன எண் 149-இல் குறிப்பிட்டுள்ைைாறு 
இமையுதைி ஆயா அல்லது துமை ஆயரின் கபயர்கமையும் இங்குச் கசால்லலாம் 
அருள்பைியாைர்கள், திருத்கதாண்ைர்கள், நம்பிக்மகயாைர் ஆகிய 
அமனைருக்காகவும் மன்றாடுநைாமாக: 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, உம்முமைய ஆைியாரால் திரு 
அமை முழுைதும் அர்ச்சிக்கப்கபற்று, ஆைப்படுகின்றது; உம்முமைய 
திருநிமலப் பைியாைர்கள் அமனைருக்காகவும் நாங்கள் கசய்யும் 
நைண்ைமலக் நகட்ைருளும்: அதனால் எல்லா நிமலயினரும் உமது 
அருள்ககாமையால் உமக்கு உண்மமயுைன் ஊழியம் புரிைார்கைாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 

IV. கிறிஸ்தவப் புகுமுக நிடையினருக்காக 

கிறிஸ்தைப் புகுமுகநிமலயினருக்காகவும் மன்றாடுநைாம்: அதனால் 
நம் இமறைனும் ஆண்ைைருமானைர் தமது இரக்கத்மதப் கபாழிந்து 
அைர்களுமைய இதயங்கைின் கசைிகமைத் திறந்து ைிடுைாராக; 
இவ்ைாறு அைர்கள், புதுப் பிறப்பு அைிக்கும் திருமுழுக்கினால், தங்கள் 
பாைங்களுக்ககல்லாம் மன்னிப்பு அமைந்து, நம் ஆண்ைைர் இநயசு 
கிறிஸ்துநைாடு ஒன்றிமைய நைண்டும் என மன்றாடுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
புதிய மக்கமைச் நசர்த்துத் திரு அமை என்றும் ைைம் கபறச் கசய்கின்றரீ்; 
கிறிஸ்தைப் புகுமுகநிமலயினரிைம் நம்பிக்மகயும் அறிவும் ைைரச் 
கசய்தருளும்: 
அதனால் அைர்கள் திருமுழுக்குத் தண்ைரீால் புதுப் பிறப்பு அமைந்து, 
நதர்ந்துககாள்ைப்பட்ை உம்முமைய மக்கைின் 
திருக்கூட்ைத்தில் நசர்த்துக்ககாள்ைப்படுைார்கைாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 



V கிறிஸ்தவர்களின் ஒற்றுடமக்காக 

கிறிஸ்துைில் நம்பிக்மக ககாண்டுள்ை நம் சநகாதரர் சநகாதரிகள் 
அமனைருக்காகவும் மன்றாடுநைாம்: நம் இமறைனும் ஆண்ைைருமானைர் 
அைர்கமை உண்மமயின் பாமதயில் ைழிநைத்தித் தமது ஒநர திரு அமையில் 
கூட்டிச் நசர்த்துக் காத்தருை நைண்டும் என மன்றாடுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
சிதறுண்ைைர்கமை ஒன்றுநசர்ப்பைரும் 
ஒருங்கிமைந்தைற்மறப் நபைிக் காப்பைரும் நீநர; 
உம் திருமகனின் மந்மதமயக் கனிவுைன் கண்நைாக்கியருளும்: 
இவ்ைாறு ஒநர திருமுழுக்கினால் தூய்மமப்படுத்திய அைர்கமை 
நம்பிக்மகயின் முழுமமயால் இமைத்து, 
அன்பின் பிமைப்பால் ஒன்றுநசர்ப்பரீாக. எங்கள். பதில்: ஆகமன். 

VI. யூத மக்களுக்காக 

யூத மக்களுக்காகவும் மன்றாடுநைாம்: முற்காலத்தில் அைர்கநைாடு 
நபசிய நம் இமறைனாகிய ஆண்ைைர், த ம து கபயரின் மீதுள்ை 
அன்பிலும் தமது உைன்படிக்மகமீதுள்ை நம்பிக்மகயிலும் அைர்கமை 
ைைர்ச்சி அமையச் கசய்தருை நைண்டும் என மன்றாடுநைாம்" 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
ஆபிரகாமுக்கும் அைர்தம் ைழிமரபினருக்கும் 
நீர் உம் ைாக்குறுதிகமை ைழங்கியுள்ைரீ்; 
அதனால் முதன்முதலாக நீர் நதர்ந்து ககாண்ை இம்மக்கள் 
உமது மீட்பின் நிமறமைப் கபற்றுக்ககாள்ை 
உமது திரு அமையின் நைண்ைலுக்குக் கனிைாய்ச் கசைிசாய்ப்பரீாக. எங்கள், 

பதில்: ஆகமன். 

VII. கிறிஸ்துவில் நம்பிக்டக வகாள்ளாதவர்களுக்காக 

கிறிஸ்துைில் நம்பிக்மக ககாள்ைாதைர்களுக்காகவும் மன்றாடுநைாம்: 
தூய ஆைியாரின் ஒைிமயப் கபற்று, 
அைர்களும் மீட்புப் பாமதக்கு ைந்துநசர நைண்டும் என மன்றாடுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 



என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
கிறிஸ்துமை ஏற்றுக்ககாள்ைாத மக்கள் 
உம் திருமுன் நநர்மமயான இதயத்நதாடு நைந்து, 
உண்மமமயக் கண்ைமைைார்கைாக. 
நாங்களும் ஒருைர் மற்றைர் மீது எப்நபாதும் அன்பு ககாள்ைதாலும் 
உமது ைாழ்ைின் மமறயுண்மமமய 
நமன்நமலும் புரிந்து ககாள்ைதில் ஆைல் ககாள்ைதாலும் 
உமது அன்மப இவ்வுலகில் மிகத் கதைிைாகக் காட்டும் 
சாட்சிகைாய் ைிைங்கச் கசய்ைரீாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 

VIII. கடவுடள நம்பாதவர்களுக்காக 

கைவுமைக் கண்ைறிய முடியாது என்பைர்களுக்காகவும் மன்றாடுநைாம். 
அைர்கள் நநர்மமயான இதயத்நதாடு நன்கனறியில் ைாழ்ந்து, 
கைவுமைக் கண்ைமையுமாறு மன் றா டு நைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
மனிதர் அமனைரும் எப்நபாதும் உம்மமநய ைிரும்பித் நதைவும், 
உம்மமக் கண்ைமைைதால் அமமதி கபறவுநம நீர் அைர்கமைப் பமைத்தீர்; 
அதனால் இவ்வுலகில் ஏற்படும் எல்லாைிதத் 
தீங்கு ைிமைைிக்கும் இமையூறுகளுக்கு நடுைிலும் 
அைர்கள் அமனைரும் உமது பரிைிரக்கத்தின் அறிகுறிகமையும், 
உம்மம நம்புநைார் ஆற்றும் நற்கசயல்கைின் சான்றுகமையும் 
கண்டுைர்ைார்கைாக; 
இவ்ைாறு உம்மமநய தங்கைின் ஒநர கமய்யான கைவுள் எனவும் 
மக்கைின் தந்மத எனவும் மகிழ்வுைன் ஏற்றுக்ககாள்ைச் கசய்ைரீாக. 

எங்கள். பதில்: ஆகமன். 

IX. நாடுகடள ஆள்வவாருக்காக 

நாடுகமை ஆளும் அமனைருக்காகவும் மன்றாடுநைாம்: நம் இமறைனும் 
ஆண்ைைருமானைர் தமது திருவுைப்படி உண்மமயான அமமதியும் 
உரி மம ைாழ்வும் அைர்கள் கபறும்கபாருட்டு, அைர்களுமைய மனங்கமையும் 
இதயங்கமையும் ைழிநைத்த நைண்டும் என மன் றாடுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 



என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
மனிதரின் இதயங்களும் அைர்கைின் உரிமமகளும் உம் மகயில் உள்ைன; 
உலககங்கும் மக்கைின் ைைமான ைாழ்வும் அமமதியின் உறுதிப்பாடும் 
சமய உரிமமயும் உமது ககாமையால் நிமலகபறுமாறு 
எங்கமை ஆள்நைாமரக் கனிவுைன் கண்நைாக்குைரீாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 

X. துன்புறுவவாருக்காக 

அன்பு மிக்க சநகாதர சநகாதரிகநை, 

துன்புறும் அமனைருக்காகவும் எல்லாம் ைல்ல தந்மதயாகிய கைவுைிைம் 
மன்றாடுநைாம்: 
தைறுகள் அமனத்திலிருந்தும் உலமகத் தூய்மமப்படுத்தவும் பிைிகள் நீங்கி, 
பஞ்சம் ஒழியவும், சிமறகள் திறக்கப்பட்டுத் தமைகள் தகர்க்கப்பைவும், 
ைழிப்நபாக்கர் பாதுகாப்புப் கபறவும், ப ய ைம் கசய்நைார் நலமாக ைடீு 
திரும்பவும், 
நநாயுற்நறார் நலம் கபறவும், இறக்கின்றைர்கள் 
மீட்புப் கபறவும் நைண்டும் எ ன மன் றாடுநைாமாக. 

அமமதியான மன்றாட்டு. பின்பு அருள்பைியாைர் கசால்கின்றார்: 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, 
துயருறுநைாருக்கு ஆறுதலும், ைருந்துநைாருக்குத் திைனும் நீநர; 
எத்தமகய துன்ப நைமையிலும் உம்மம நநாக்கிக் கூைி அமழப்நபாரின் 
நைண்ைல்கள் 
உம் திருமுன் ைருைனைாக: அதனால் தங்கள் நதமைகைில் 
நீர் இரக்கத்துைன் துமைபுரிைமதக் கண்டு அைர்கள் எல்லாரும் 
மகிழ்ைார்கைாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 

இரண்டாம் பகுதி திருச்சிலுடவ ஆராதடன 

14. கபாது மன்றாட்டு முடிந்தபின், திருச்சிலுமைச் சிறப்பு ஆராதமன 
நமைகபறும். திருச்சிலுமைமயக் காட்ை இரு ைமககள் தரப்பட்டுள்ைன. 
இைற்றுள் கபாருத்தமான ஒன்மற, மக்கைின் அருள் பைி நலனுக்கு ஏற்றைாறு 
நதர்ந்து ககாள்ைலாம். 

திருச்சிலுடவடய உயர்த்திக் காட்டுதல் 



முதல் ைமக 

15. பைியாைர்கநைாடு அல்லது தகுதியான மற்கறாரு பைியாைநராடு திருத்கதாண்ைர் 
திருப்கபாருள் அமறக்குச் கசல்கின்றார். அங்கிருந்து எரியும் திரிகள் ஏந்திய இரு 
பைியாைர்கநைாடு அைர் ஊதா நிறத் துகிலால் மூைப்பட்ை சிலுமைமய ஏந்தி, நகாைில் ைழியாகத் 
திருப்பைீ முற்றத்தின் நடுப்பகுதிக்குப் பைனியாக ைருகின்றார். 

பைீத்தின் முன் மக்கமை நநாக்கி நிற்கும் அருள்பைியாைர் சிலுமைமயப் கபற்றுக்ககாள்கின்றார். 
அதன் உச்சியிலிருந்து துகிமலச் சிறிது அகற்றி, அமத உயர்த்திப் 
பிடித்துக்ககாண்டு, "திருச்சிலுமை மரம் இநதா எனும் பாைமலத் கதாைங்குகின்றார். 
பின்ைரும் கசாற்கமைத் திருத்கதாண்ைர் அல்லது நதமையானால் பாைகர் குழு அைருைன் 
பாடுகின்றார்கள். மக்கள் எல்லாரும், "ைருைரீ் ஆராதிப்நபாம் எனப் பதிலுமரக்கின்றார்கள். 
பாைல் முடிந்ததும் அருள்பைியாைர் சிலுமைமயச் சற்று உயர்த்திப் பிடித்துக்ககாண்டு நிற்க, 
அமனைரும் முழங்காலிட்டுப் பைிந்து, சிறிது நநரம் அமமதியாக ைைங்குகின்றார்கள். 

திருச்சிலுமை மரம் இநதா! இதிநலதான் கதாங்கியது உலகத்தின் மீட்பு. 

பதில்: ைருைரீ் ஆராதிப்நபாம். 

பின் அருள்பைியாைர் சிலுமையின் ைலக் மகயில் உள்ை துகிமல அகற்றி, மீண்டும் " -யாத்திப் 
பிடித்துக்ககாண்டு, "திருச்சிலுமை மரம் இநதா" எனப் பாடுகின்றார். மற்ற அமனத்தும் முன்பு 
நபால நமைகபறும். 

இறுதியாக, அருள்பைியாைர் சிலுமையின் துகிமல முற்றிலும் அகற்றிைிட்டு, சிலுமைமய 
உயர்த்திப் பிடித்துக்ககாண்டு, "திருச்சிலுமை மரம் இநதா" என மூன்றாம் (முமற 
பாடுகின்றார். மற்றமை முன்பு நபால நமைகபறும். 

மற்கறாரு ைமக 

16. பைியாைர்கநைாடு அல்லது தகுதியான பைியாைர் ஒருைநராடு அருள்பைியாைநரா 
திருத்கதாண்ைநரா நகாைிலின் தமலைாயிலுக்குச் கசல்கின்றார். அங்நக மூைப்பைாத 
சிலுமைமயப் கபற்றுக்ககாள்கின்றார். பைியாைர்கள் எரியும் திரிகமைப் பிடித்துக் ககாள்கின்றனர். 
அங்கிருந்து பைனி நகாைில் ைழியாகப் பைீத்துக்கு ைருகின்றது. ைாயில் அருநக, நகாைிலின் 
நடுைில், திருப்பைீ முற்றத்துக்குமுன் ஆகிய மூன்று இைங் கைில் சிலுமை தாங்குநைார் நின்று 
சிலுமைமய உயர்த்திப் பிடித்துக்ககாண்டு, "திருச்சிலுமை மரம் இநதா" எனப் பாை, இதற்குப் 
பதிலுமரயாக எல்லாரும், "ைருைரீ் ஆராதிப்நபாம்" எனப் பாடுகின்றனர். முன்பு கூறியபடி 
ஒவ்கைாரு பதிலுமரக்குப் பின்னும் எல்லாரும் முழங்காலிட்டுப் பைிந்து, சிறிது நநரம் 
அமமதியாக ைைங்குகின்றனர். 

திருச்சிலுடவ ஆராதடன 

17. பின்பு, எரியும் திரிகள் தாங்கிய இரு பைியாைர்கநைாடு கூடிைர, அருள்பைியாைர் அல்லது 
திருத்கதாண்ைர் சிலுமைமயத் திருப்பைீ முற்றத்தின் ைாயிலுக்கு அல்லது நைறு ைசதியான 
இைத்துக்குக் ககாண்டு கசல்கின்றார். அமத அங்நக கிைத்துகின்றார் அல்லது பைியாைர்கள் 
பிடித்துக்ககாள்ைக் ககாடுக்கின்றார். சிலுமையின் இரு புறமும் திரிகள் மைக்கப்படும். 



18. சூழ்நிமலக்கு ஏற்றைாறு திருப்பலி உமைமயயும் காலைிகமையும் கழற்றிைிட்டு, தமலமம 
ஏற்கும் அருள்பைியாைர் மட்டும் சிலுமைக்கு ஆராதமன கசலுத்த முதலில் ைருகின்றார். பின் 
திருப்பைியாைர், கபாதுநிமலப் பைியாைர்கள், நம்பிக்மகயாைர் ஆகிநயார் பைனியாக ைந்து 
சிலுமைக்கு ஆராதமன கசலுத்திச் கசல்கின்றனர். முழங்காலிட்டுப் பைிநநதா, இைத்துக்கு ஏற்ப 
நைறு ைமகயிநலா - எ.கா.: சிலுமைமய முத்தி கசய்தல். 

19. ஒநர ஒரு சிலுமைதான் ஆராதமனக்கு மைக்கப்படும். கபருங்கூட்ைத்தின் காரைமாக 
ஒவ்கைாருைரும் தனித்தனிநய ஆராதமன கசலுத்த முடியாகதனில், திருப்பைியாைர்களும் 
நம்பிக்மகயாைர்களுள் ஒரு சிலரும் ஆராதமன கசய்தபின் அருள்பைியாைர் சிலுமைமய 
எடுத்துப் பைீத்தின் முன்பாக நடுைில் நின்றுககாண்டு, சில ைார்த்மதகள் கசால்ல அமனைமரயும் 
ஆராதமன கசய்ய அமழக்கின்றார். அைர் சிலுமைமயச் சிறிது நநரம் உயர்த்திப் 
பிடித்துக்ககாண்டிருக்க, எல்லாரும் அமமதியாக ஆராதமன கசலுத்துகின்றன'' 

20. திருச்சிலுமை ஆராதமன நமைகபற்றுக்ககாண்டிருக்கும்நபாது, "ஆண்ைைநர! யாம்", எனும் 
பல்லைி, முமறப்பாடுகள், "நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய" எனும் பாைல் அல்லது நைறு 
கபாருத்தமான பாைல்கள் பாைப்படும். அப்நபாது ஆராதமன கசலுத்தி முடித்தைர்கள் எல்லாரும் 
அமர்ந்திருப்பர். 

 
திருச்சிலுடவ வழிபாட்டின்வபாது பாடல்கள் 

1, 2: முன்கமாழி 
ஆண்ைைநர, யாம் உமது திருச்சிலுமையிமன ைைங்குகின்நறாம்; உமது புனித 
உயிர்ப்மபயும் புகழ்கின்நறாம், மாட்சிப்படுத்துகின்நறாம்; ஏகனனில் 
ஆண்ைைநர, இம்மரத்தின் ைழியாக இவ்வுலகம் அமனத்துக்கும் மகிழ்ச்சி 
ைந்தநத! 

காண். திபா 66:2 
கைவுள் நம்மீது இரங்குைாராக! நமக்கு ஆசி ைழங்குைாராக! 
அைரது முகம் நம்மீது ஒைி ைசீுைதாக நம்மீது இரங்குைதாக 

1, 2: முன்கமாழி மீண்டும் பாைப்படும்: ஆண்ைைநர, யாம். 

முடறப்பாடுகள் 

பாைகர் குழுைின் ஒரு பகுதியினர் பாைநைண்டியமத 1 எனவும், மற்கறாரு 
பகுதியினர் பாைநைண்டியமத 2 எனவும், இரு பகுதியினரும் நசர்ந்து 
பாைநைண்டியமத 1, 2 எனவும் கீநழ குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது. சில ைாக்கியங்கள் 
இரு பாைகர்கைாலும் பாைப்பைலாம். 

1,2: என் மக்கள் இனநம, நான் உனக்கு என்ன கசய்நதன், கசால்; 
எதிநல உனக்குத் துயர் தந்நதன்? 
எனக்குப் பதில் நீ கூறிடுைாய். 



1: எகிப்து நாட்டிலிருந்து உன்மன மீட்டுக்ககாண்டு ைந்நதநன; 
அதனாநலா உன் மீட்பருக்குச் சிலுமை மரத்மத நீ தயாரித்தாய். 

1: Hagios 0 Theos (ஹாகிநயாஸ் ஒ நதநயாஸ்). 

2: தூயைரான இமறைா. 

1: Hagios 0 Ischyros (ஹாகிநயாஸ் ஒ இஸ்க்கிநராஸ்). 

2: தூயைரான ைல்லைநர. 

1: Hagios Athanatos, eleison himals (ஹாகிநயாஸ் அத்தானத்நதாஸ், எலய்ந ான் 
ஹிமாஸ்). 

2: சாமைக் கைந்த தூயைநர, எங்கள் மீது இரங்குைரீ். 

1,2: நாற்பது ஆண்டுகள் நான் உன்மனப் பாமலநிலத்தில் ைழிநைத்தி 
உனக்கு மன்னா உைவூட்டி ைைமிகு நாட்டினுள் ககாண்டுைந்நதநன: 
அதனாநலா உன் மீட்பருக்குச் சிலுமை மரத்மத நீ தயாரித்தாய். 

1: Hagios 0 Theos (ஹாகிநயாஸ் ஓ நதநயாஸ்). 

2: தூயைரான இமறைா. 

1: Hagios 0 Ischyros (ஹாகிநயாஸ் ஒ இஸ்க்கிநராஸ்). 

2: தூயைரான ைல்லைநர. 

1: Hagios Athanatos, eleison himas (ஹாகிநயாஸ் அத்தானத்நதாஸ், எலய்ந ான் 
ஹிமாஸ்). 

2: சாமைக் கைந்த தூயைநர, எங்கள் மீது இரங்குைரீ். 
இதற்குநமல் நான் உனக்கு என்ன கசய்திருக்க நைண்டும்? 
எதமனச் கசய்யத் தைறிைிட்நைன்? 
நான் நதர்ந்கதடுத்த அழகுமிகு திராட்மசச் கசடியாக நட்நைநன: 
எனக்கு நீ மிகக் கசப்பாய்த் திகழ்ந்தாநய; 
தாகம் தீர்க்க நீ எனக்குக் காடிமயக் குடிக்கக் ககாடுத்தாநய; 
உன்றன் மீட்பர் ைிலாைிமன நீ ஈட்டிககாண்டு துமைத்தாநய! 

1: Higios 0 Theos (ஹாகிநயாஸ் ஒ நதநயாஸ்). 

2: தூயைரான இமறைா. 



1: Hagios 0 Ischyros (ஹாகிநயாஸ் ஒ இஸ்க்கிநராஸ்). 

2: தூயைரான ைல்லைநர. 

1: Hagios Athanatos, eleison himas (ஹாகிநயாஸ் அத்தானத்நதாஸ், எலய்ந ான் 
ஹிமாஸ்). 

2: சாமைக் கைந்த தூயைநர, எங்கள் மீது இரங்குைரீ். 

பாைகர்கள் 
உன்மன முன்னிட்டு நான் எகிப்மத அதன் தமலச்சன் பிள்மைகநைாடு 
சாட்மையால் அடித்நதநன; 
நீநயா என்மனச் சாட்மையால் ைமதக்கக் மகயைித்தாய். 

1,2: மீண்டும் பாடுைர்: 
என் மக்கள் இனநம, நான் உனக்கு என்ன கசய்நதன், கசால்; 
எதிநல உனக்குத் துயர் தந்நதன்? எனக்குப் பதில் நீ கூறிடுை" 

பாைகர்கள் 
பாரநைாமனச் கசங்கைலில் ஆழ்த்தி, எகிப்தினின்று உன்மன ைிடுைித்நதன்; 
நீநயா என்மனத் தமலமமக் குருக்கைிைத்தில் மகயைித்தாய்! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

பாைகர்கள்: 

 
நாநன உனக்கு முன்பாகக் கைமலத் திறந்நதன்; 

நீநயா எனது ைிலாமை ஓர் ஈட்டியினால் திறந்தாநய! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

பாைகர்கள் 

 
நமகத் தூைில் உனக்குமுன் நான் கசன்நறநன; 

நீநயா பிலாத்தின் முற்றத்துக்கு என்மன இழுத்துச் கசன்றாநய! 



 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

பாைகர்கள் 

பாமலநிலத்தில் மன்னாைால் நான் உன்மன உண்பித்நதநன; 

நீநயா என் கன்னத்தில் அமறந்து என்மனச் சாட்மையால் அடித்தாநய! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

பாைகர்கள் 
உன் தாகத்மதத் தைிக்க, நலம் தரும் நீமரப் பாமறயினின்று உனக்குத் 
தந்நதநன; 
நீநயா கசப்பும் புைிப்பும் கலந்த பானத்மத எனக்குத் தந்தாநய! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

பாைகர்கள் 
கானான் அரசமர உனக்காக நான் அடித்து கநாறுக்கிநனநன; 

நீநயா நாைல் தடி ககாண்டு எனது தமலயில் அடித்தாநய! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

பாைகர்கள் 
அரசர்க்கு உரிய கசங்நகாமல உனக்கு நான் தந்நதநன; 

நீநயா என் தமலக்கு முள்முடிமயத் தந்தாநய! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 



பாைகர்கள் 
உன்மன மிகுந்த ஆற்றநலாடு சிறந்த நிமலக்கு உயர்த்திநனநன; 

நீநயா என்மனச் சிலுமைகயனும் தூக்குமரத்தில் கதாங்க மைத்தாநய! 

1, 2: மீண்டும் பாடுைர்: 

என் மக்கள் இனநம. 

 

பாடல் 

 
எல்: நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய, நீ மரத்துள் சிறந்த மரமாைாய்; 
உன்மனப் நபான்று தமழ, பூ, கனிமய எந்தக் காவும் தந்திடுநமா? 
இனிய சுமமமய இனிய ஆைியால் இனிது தாங்கும் மரநம நீ! 

பாைகர்கள் 
மாட்சிமிக்க நபாரின் கைற்றி ைிருமத நாநை பாடுைாய்; 
உலக மீட்பர் பலியாகி கைன்ற ைமகமயக் கூறிநய, 
சிலுமை அமையாைத்மதப் புகழ்ந்து, கைற்றி முழக்கம் கசய்திடுைாய். 

எல்: நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய, நீ மரத்துள் சிறந்த மரமாைாய்; 
உன்மனப் நபான்று தமழ, பூ, கனிமய எந்தக் காவும் தந்திடுநமா? 
 
பாைகர்கள் 
தீமமயான கனிமயத் தின்று சாைிநல ைிழுந்த நம் 
முதல் கபற்நறாரின் குற்றத் தீங்மகக் கண்டு கநாந்த இமறைனார் 
மரத்தால் ைந்த தீங்மக நீக்க மரத்மத அன்நற குறித்தனர். 

எல்: இனிய சுமமமய இனிய ஆைியால் இனிது தாங்கும் மரநம நீ! 

பாைகர்கள் 
ைஞ்சகன் கசய் சூழ்ச்சி அமனத்மதயும் சூழ்ச்சியால் நமற்ககாள்ைவும் 
பமகைன் கசய்த நகட்டினின்று நன்மம ைிமையச் கசய்யவும் 
நைண்டுகமன்று நமது மீட்பின் ஒழுங்கில் குறித்து இருந்தது. 

எல்: நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய, நீ மரத்துள் சிறந்த மரமாைாய்; 
உன்மனப் நபான்று தமழ, பூ, கனிமய எந்தக் காவும் தந்திடுநமா? 



பாைகர்கள் 
எனநை புனிதக் கால நிமறைில் இமறத்தந்மத மமந்தமன 
ைிண்ைில் நின்று அனுப்பலானார்; அன்மன கன்னி ையிற்றினில், 
உைல் எடுத்துப் பிறந்தாநர மண்ைகத்மதப் பமைத்தைர். 

எல்: இனிய சுமமமய இனிய ஆைியால் இனிது தாங்கும் மரநம நீ 

பாைகர்கள் 
இடுக்கமான தீைனத் கதாட்டியிநல கிைந்து குழந்மத அழுகின்றார்; 
அைரது உைமலத் துகிலில் கபாதிந்து சுற்றிமைத்துக் கன்னித்தாய், 
அைர்தம் மகயும் காலும் கச்மசயாநல பிமைக்கின்றார். 

எல்: நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய, நீ மரத்துள் சிறந்த மரமாைாய்; 
உன்மனப் நபான்று தமழ, பூ, கனிமய எந்தக் காவும் தந்திடுநமா? 

பாைகர்கள் 
முப்பதாண்டு முடிந்த பின்னர் உைலின் ைாழ்வு நிமறவுற 
மீட்பர் தாமாய் உைம் கனிந்து பாடுபைத் தம்மமயைித்தார்; 
சிலுமை மரத்தில் பலியாகிைநை கசம்மறி உயர்த்தப்பைலானார். 

எல்: இனிய சுமமமய இனிய ஆைியால் இனிது தாங்கும் மரநம நீ! 

பாைகர்கள் 
கசந்த காடி அருந்திச் நசார்ந்து, முட்கள், ஈட்டி, ஆைிகள் 
கமன்மம உைமலத் துமைத்ததாநல கசந்நீர் கபருகிப் பாயநை, 
ைிண்ணும் மண்ணும், கைலும் உலகும் அதனால் தூய்மம ஆயின. 

எல்: நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய, நீ மரத்துள் சிறந்த மரமாைாய்; 
உன்மனப் நபான்று தமழ, பூ, கனிமய எந்தக் காவும் தந்திடுநமா? 

பாைகர்கள் 
ைைர்ந்த மரநம, உன் கிமை தாழ்த்தி, ைிமறத்த உைமலத் தைர்த்துைாய்; 
இயற்மக உனக்கு ஈந்த மைரம் இைகி, கமன்மமயாகி நீ 
உயர்ந்த ைானின் அரசர் உைலின் ைருத்தம் தைித்துத் தாங்குைாய். 

எல்: இனிய சுமமமய இனிய ஆைியால் இனிது தாங்கும் மரநம நீ! 

பாைகர்கள் 
மரநம, நீநய உலகின் ைிமலமயத் தாங்கத் தகுதியாயிமன 
கசம்மறியின் குருதி உன்நமல் பாய்ந்து நதாய்ந்ததாதலால் 
புயலில் தைிக்கும் உலகிற்ககல்லாம் புகலிைம் நீ, பைகும் நீ! 



எல்: நம்பிக்மக தரும் சிலுமைநய, நீ மரத்துள் சிறந்த மரமாைாய்; 
உன்மனப் நபான்று தமழ, பூ, கனிமய எந்தக் காவும் தந்திடுநமா? 

 
இறுதி அடி மய ஒருநபாதும் ைிைலாகாது: 

தூய மூகைாரு கைவுளுக்கு முடிைில்லா மாட்சிநய! 
தந்மதயும் மகனும் தூய ஆைியாரும் சரிசமப் புகழ் கபறுகநை; 
அைர்தம் அன்பின் அருைாநல நம்மமக் காத்து மீட்கின்றார். ஆகமன். 

குறிப்பிட்ை இைம் அல்லது சிறப்பான மரபுகள் இைற்றுக்கு ஏற்ப, அருள்பைி நலனுக்குப் 
கபாருத்தமானதாக இருந்தால் உநராமமப் படிக்கீதத்தில் காைப்படுைதுநபான்ற ""மமந்தனார் 
சிலுமை" (Stabat Mater) என்னும் பாைநலா புனித கன்னி மரியாைின் இரக்கத்மத நிமனவுபடுத்தும் 
நைறு கபாருத்தமான பாைநலா பாைப்பைலாம். 

21. ஆராதமன முடிவுற்றபின் திருத்கதாண்ைர் அல்லது பைியாைர் ஒருைர் திருச் சிலுமைமயப் 
பைீத்தில் மைக்கும் கபாருட்டு எடுத்துச் கசல்கின்றார். பைீத்மதச் சுற்றிநயா பைீத்தின் நமநலா 
திருச்சிலுமை அருகிநலா எரியும் திரிகள் மைக்கப்படுகின்றன. 

 
மூன்றாம் பகுதி திருவிருந்து 

23. பைீத்தின் மீது ஒரு துகில் ைிரிக்கப்படுகின்றது. திருநமனித் துகிலும் திருப்பலி நூலும் 
மைக்கப்படுகின்றன. பின் திருத்கதாண்ைர் அல்லது - அைர் இல்மல எனில் - அருள்பைியாைர் 
தாநம நதாள் துகில் அைிந்து, தூயமமமிகு நற்கருமைமய அது மைக்கப்பட்டிருந்த 
இைத்திலிருந்து பைீத்துக்குக் குறுகிய ைழியாகக் ககாண்டு ைருகின்றார். அப்கபாழுது அமனைரும் 
அமமதியாக நின்றுககாண்டிருப்பர். இரு பைியாைர்கள் எரியும் திரிகமை நற்கருமைநயாடு 
ககாண்டுைந்து ைிைக்குத் தண்டுகமைப் பைீத்தின் அருகிநலா அதன்மீநதா மைக்கின்றனர். 

திருத்கதாண்ைர் இருந்தால், அைர் தூய்மமமிகு நற்கருமைமயப் பைீத்தின்மீது மைத்து, 
நற்கருமைக் கலத்மதத் திறக்கின்றார். அருள்பைியாைர் பைீத்துக்கு ைந்து தாழ்ந்து பைிந்து 
ைைங்குகின்றார். 

23. பின் அருள்பைியாைர் தம் மககமைக் குைித்து, கதைிைான குரலில் கசால்கின்றார்: 

மீட்பரின் கட்ைமையால் கற்பிக்கப்பட்டு, 
இமறப் படிப்பிமனயால் பயிற்சி கபற்ற நாம் துைிந்து கசால்நைாம்: 

அருள் பைியாைர் தம் மககமை ைிரித்துச் கசால்கின்றார். அமனைரும் கதாைர்கின்றனர்: 

ைிண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்மதநய, 
உமது கபயர் தூயது எனப் நபாற்றப்கபறுக! 
உமது ஆட்சி ைருக! உமது திருவுைம் ைிண்ணுலகில் நிமறநைறுைது நபால, 
மண்ணுலகிலும் நிமறநைறுக! 



எங்கள் அன்றாை உைமை இன்று எங்களுக்குத் தாரும். 
எங்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் கசய்நைாமர நாங்கள் மன்னிப்பது நபால, 
எங்கள் குற்றங்கமை மன்னியும். 
எங்கமைச் நசாதமனக்கு உட்படுத்தாநதயும். 
தீமமயிலிருந்து எங்கமை ைிடுைித்தருளும். 

24. அருள்பைியாைர் மட்டும் தம் மககமை ைிரித்துத் கதாைர்கின்றார்: 

ஆண்ைைநர! தீமம அமனத்திலிருந்தும் எங்கமை ைிடுைித்து, எ 
ங்கள் ைாழ்நாைில் அமமதிமயக் கனிவுைன் அருள் உம்மம மன்றாடுகின்நறாம். 
உமது இரக்கத்தின் உதைியால், 
நாங்கள் பாைத்திலிருந்து எப்நபாதும் ைிடுதமல கபற்று, 
யாகதாரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்நபாமாக. 
நாங்கள் எதிர்நநாக்கியிருக்கும் நபரின்பத்துக்காகவும் 
எம் மீட்பராகிய இநயசு கிறிஸ்துைின் ைருமகக்காகவும் காத்திருக்கின்நறாம். 

அைர் தம் மககமைக் குைிக்கின்றார். 
மக்கள் ஆர்ப்பரித்து மன்றாட்மை நிமறவு கசய்கின்றனர். 

ஏகனனில் ஆட்சியும் ைல்லமமயும் மாட்சியும் என்கறன்றும் உமநத. 

35. பின் அருள்பைியாைர் தம் மககமைக் குைித்து அமமந்த குரலில் கசால்கின்றார்: 

ஆண்ைைநர இநயசு கிறிஸ்துநை, 
நான் உட்ககாள்ளும் உம் திரு உைலும் திரு இரத்தமும் 
என்மன நீதித் தீர்ப்புக்கும் தண்ைமனக்கும் உள்ைாக்காமல், 
உமது பரிைிரக்கத்தால் என் மனதுக்கும் உைலுக்கும் 
பாதுகாப்பாகவும் நலம் அைிக்கும் அருமருந்தாகவும் இருப்பனைாக. 

36. முழங்காலிட்டு ைைங்கிய பின், அைர் திரு அப்பம் ஒன்மறக் மகயில் எடுக்க 
நற்கருமைக் கலத்தின் மீது சற்று உயர்த்திப் பிடித்துக்ககாண்டு, மக்கமை நநாக் கதைிைான 
குரலில் கசால்கின்றார்: 

இநதா, இமறைனின் கசம்மறி, 
இநதா, உலகின் பாைங்கமைப் நபாக்குபைர். 
கசம்மறியின் ைிருந்துக்கு அமழக்கப்கபற்நறார் நபறுகபற்நறார். 

மக்கநைாடு நசர்ந்து ஒரு முமற கசால்கின்றார்: 

ஆண்ைைநர, நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருை நான் தகுதியற்றைன்; 
ஆனால் ஒரு ைார்த்மத மட்டும் கசால்லியருளும்; என் ஆன்மா நலம் 
அமையும். 



27. அருள்பைியாைர் பலிப்பைீத்தின் பக்கம் திரும்பி நின்றுககாண்டு, அமமந்த குரலில் 
கசால்கின்றார்: 

கிறிஸ்துைின் திரு உைல் என்மனக் காப்பதாக. 

28. பின் அைர் மக்களுக்கு நற்கருமை ைழங்குைார். அப்கபாழுது திபா 21 அல்லது கபாருத்தமான 
நைகறாரு பாைல் பாைப்பைலாம். 

29. நற்கருமை ைழங்கிய பின், திருத்கதாண்ைர் அல்லது நைகறாரு கபாருத்தமான 
திருப்பைியாைர் நற்கருமைக் கலத்மதக் நகாைிலுக்கு கைைிநய தகுதியான இைத்துக்குக் 
ககாண்டு நபாய் மைப்பார் அல்லது - நைறு ைழி இல்மல எனில் - அது நற்கருமைப் நபமழயில் 
மைக்கப்படுகின்றது. 

30. பின் அருள்பைியாைர் "மன்றாடுநைாமாக" எனச் கசால்கின்றார். நதமைக்கு ஏற்பச் சிறிது நநரம் 
அமமதியாக மன்றாடியபின், அைர் திருைிருந்துக்குப்பின் மன்றாட்மைச் கசால்கின்றார்: 

மன்றாடுவவாமாக. 

என்கறன்றுமுள்ை எல்லாம் ைல்ல இமறைா, உம்முமைய கிறிஸ்துைின் 
பாடுகைினாலும் புனித இறப்பினாலும் உயிர்ப்பினாலும் எங்கமை மீட்ைருைினரீ்; 
உமது இரக்கத்தால் நீர் ஆற்றிய இம்மீட்புச் கசயல் எங்கைில் நிமலத்திருக்கச் 
கசய்தருளும்: இவ்ைாறு இம்மமறகபாருைில் பங்நகற்பதன் ைழியாக 
முடிைில்லா இமறப்பற்றுைன் ைாழ்நைாமாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 

 
31. பிரியாைிமை கூறத் திருத்கதாண்ைர், அல்லது - அைர் இல்மல எனில் - அருள் பைியாைநர 
"இமற ஆசிக்காகத் தமல ைைங்குநைாமாக" என அமழப்பு ைிடுக்கின்றார். 

பின் அருள்பைியாைர் மக்கமை நநாக்கி நின்றைாறு, அைர்கள்மீது தம் மககமை ைிரித்து, 
பின்ைரும் மன்றாட்மைச் கசால்கின்றார்: 

ஆண்ைைநர, 
தங்கைது உயிர்ப்பின் நம்பிக்மகயில் 
உம் திருமகனின் சாமை நிமனவுகூர்ந்துள்ை உம் மக்கள் மீது 
உமது ஆசி நிமறைாய் இறங்கிை உம்மம நைண்டுகின்நறாம்: 
அைர்களுக்கு மன்னிப்பு கிமைப்பதாக; அைர்கள் ஆறுதல் அமைைார்கைாக; 
புனித நம்பிக்மக ைைர்ைதாக; 
நிமலயான மீட்பு உறுதி கபறுைதாக. எங்கள். 

பதில்: ஆகமன். 



 
32. எல்லாரும் சிலுமைக்கு முழங்காலிட்டு ஆராதமன கசலுத்தியபின் அமமதியாகக் கமலந்து 
கசல்கின்றனர். 

33. ககாண்ைாட்ைத்துக்குப் பிறகு பைீம் கைறுமமயாக்கப்படுகின்றது; ஆனால் இரண்டு அல்லது 
நான்கு கமழுகுதிரித் தண்டுகநைாடு பைீத்தின்நமல் சிலுமை இருக்கும். 

34. இச்சிறப்புத் திருைழிபாட்டுக் ககாண்ைாட்ைத்தில் பங்ககடுத்தைர்கள் மாமலத் திருப்புகமழச் 
கசால்ைதில்மல. 


