
சிலுவைப்பாவை 2022 
- மவைத்ைிரு. அமிர்ைராச சுந்ைர் ஜா. 

தைாடக்க தசபம் 

முதல்வர்:  தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆபமன்!  

எல்லோரும்: இரக்கத்தின் ஊற்லே இதேவா, உம் திருமகன் இலயசுவின் ொடுகதையும் 
இேப்தெயும் நாங்கள் நிதைவுகூர்கின்லோம். அவர் நடந்து பென்ே ெிலுதவயின் 
ொததயில் அவதரப் ெின்பென்று நடந்திட நாங்கள் வந்துள்லைாம். இறுதிவதர 
இலயசுவின் உண்தமச்ெீடராக நாங்கள் வாழ வரமருை லவண்டுபமன்று உம்தம 
இதேஞ்ெி மன்ோடுகின்லோம். ஆபமன்! 

சுருக்கமான மனத்துயர் தசபம்: 

என் இதேவா! நன்தம நிதேந்தவர் நீர். அதைத்திற்கும் லமோக அன்புக்கு 
உரியவர். என் ொவங்கைால் உம்தம மைலநாகச் பெய்துவிட்லடன். ஆகலவ நான் 
குற்ேங்கள் ெே பெய்லதன் எைவும், நன்தமகள் ெே பெய்யத் தவேிலைன் எைவும் 
மைம் பநாந்து வருந்துகிலேன். உமது அருள் துதையால் நான் மைம் திரும்ெி, 
இைிலமல் ொவம் பெய்வதில்தே என்றும், ொவத்துக்கு ஏதுவாை சூழ்நிதேகதை 
விட்டு விேகுலவன் என்றும் உறுதி பகாடுக்கிலேன்.  

எங்கள் மீட்ெராம் இலயசு கிேிஸ்துவின் ொடுகைின் ெயைாக,  

இதேவா, என்லமல் இரக்கமாயிரும். 

திவ்விய இலயசுலவ! எங்களுக்காகவும் உத்தரிப்புநிதே ஆன்மாக்களுக்காகவும் 
ெிலுதவப் ொதததயத் தியாைிப்ெவர்களுக்கு அைிக்கப்ெடும் ெேன்கதை அதடய 
விரும்ெி, உம் இரக்கத்ததக் பகஞ்ெி மன்ோடுகிலோம். 

புைித மரியாலவ! வியாகுே அன்தைலய! இலயசுவின் ொடுகைின் லொது 
அவலராடு நீர் உடைிருந்து, அவருதடய ொடுகைில் ெங்லகற்ேது லொே, நாங்களும் 
எங்கள் அயோர் அனுெவிக்கும் துன்ெங்கைில் அவர்களுடன் இருந்து துதைபுரியும் 
ஆற்ேதேப் பெே உம் திருதமந்தைிடம் எங்களுக்காக லவண்டிக்பகாள்ளும். 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் பதாடக்கத்தில் 

இலயசு கிேிஸ்து ொடுெட்ட ----ஆம் நிதே 

இலயசுலவ! உமது திருச்ெிலுதவதய ஆராதித்து வைங்கி உமக்கு நன்ேி 
பெலுத்துகிலோம். 

ஏபைைில் உமது திருச்ெிலுதவயால் நீர் எங்கதை மீட்டருைிைரீ். 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் முடிவில் 

தந்ததக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்ெி உண்டாகுக.  

பதாடக்கத்தில் இருந்ததுலொே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்பேன்றும் 
இருப்ெதாக. ஆபமன். 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் இலயசுலவ 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் – 2  

இேந்த நம்ெிக்தகயாைர்கள் உமது இரக்கத்திைால் உம்மில் நிதேவாழ்வு 
பெறுவார்கைாக! ஆபமன். 



1. இலயசுலவ!  

 வணீ் லெச்சு, பவட்டிப் லெச்சு என்ொர்கள். 

 நீண்ட லெச்ெிைிலே ொவம் இராது லொகாது என்ெது மதேநூல் வாக்கு. 

 லெச்ெிதைக் குதேத்து, பெயேிதைப் பெருக்கி வாழ அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

2. இலயசுலவ! 

 கருவின் சுதம தாய்க்கு ொரமல்ே, சுகலம என்ெது உண்தம. 

சுமக்க இயோது தவிப்லொரின் தவிப்பு கண்டு 

ொரங்கதைப் ெகிர்ந்து பகாள்ை, இேக்கி தவக்க, துதை பெய்ய அேிதவத் 
தாரும். ஆபமன். 

 

3. இலயசுலவ!  

நீரின்ேி அதமயாது உேகம் என்ெது முதுபமாழி. 

நீரிைாலேலய அடுத்தப் லொர் வரும் என்ொர்கள்.  

நீதர விரயமாக்காமல், மாசுெடுத்தாமல் வாழ அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

4. இலயசுலவ!  

 தாயின்ேி நான் ஏது என்ெது உண்தமதாலை! 

 தாதயப் லொற்றுவதும், மதிப்ெதும் என் கடதம தாலை! 

 பெற்ேவர்கதை மதித்து, மரியாததயாய் நடத்திட அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

5. இலயசுலவ!  

 உெத்திரவமின்ேி வாழ்வது உத்தமம் என்ொர்கள். 

 உதவியாய் இல்தே என்ோலும், ெிேருக்கு எந்த விதத்திலும் 

பதாந்தரவாய் நாங்கள் இருந்திடாதவாறு வாழ அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

6. இலயசுலவ!  

 ொேிை லவறுொடு எம்மிதடலய உண்டு என்ெது உண்தமலய. 

ெிே ொேிை அன்ெர்கலைாடு உேவு உண்தமயாகவும், லநர்தமயாகவும் 

அதமத்து சுமூகமாை, சுகமாை ெயைத்தத லமற்பகாள்ை அேிதவத் தாரும். 
ஆபமன். 

 

 



7. இலயசுலவ! 

 காற்ேின்ேி சுவாெிக்க இயோது என்ெது அேிந்த ஒன்லே! 

அந்த காற்று மாசு அதடவதாலேலய சுவாெக் லகாைாறுகள் வருவதுண்டு. 

காற்தே மாசுெடுத்தாமல் வாழ அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

8. இலயசுலவ!  

 தைி மரம் லதாப்ொகாது, கூடி வாழ்வதுலவ லகாடி நன்தமதயத் தரும் என்ெர். 

 தைித்தைியாக ெிரிந்து நிற்ெதத விட, கூட்டுச் லெர்ந்து வாழ்வது, இயங்குவது 
ெேம் லெர்க்கும் என்ெததை உைர்ந்து வாழ அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

9. இலயசுலவ! 

நிேத்தத நாங்கள் தாய் பூமி என்ேதழக்கிலோம். 

தாய் பூமி மேடாைால் ெேன் தராது லொய்விடும். 

நிேமும், மண்ணும் மாசுெடாது, மேடாகாது காத்துக் பகாள்ை அேிதவத் தாரும். 
ஆபமன். 

 

10. இலயசுலவ!  

 அவமாைமாை வாழ்வு ஆதடயில் மட்டுமல்ே, 

 ஊழல், இேஞ்ெம் லகட்ெதும், பகாடுப்ெதும், வட்டிக்கு ெைம் ெேித்து வாழ்வதும் 

 அவமாைமாை வாழ்லவ என்ெததை உைர்ந்து வாழ அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

11. இலயசுலவ!  

 தவறு யார் பெய்தாலும் தப்புத் தப்புத்தான். 

 இததை தட்டிக் லகட்கவும், தட்டிக் லகட்லடாதரத் தரம் தாழச் பெய்யாமலும், 

தட்டிக் லகட்ெது திருந்துவதற்லக, திருத்துவதற்லக என்ெததை உைர அேிதவத் 
தாரும். ஆபமன். 

 

12. இலயசுலவ!  

 மனுக்குேத்திற்கு மரைம் தீயவரின் ெதிலய என்ெது மதேநூல் வாக்கு. 

 அந்த தீயவதை, தீதமயின் ஆதிக்கத்தத அேலவ ஒழித்து, 

 அன்தெயும், தியாகத்ததயும் அவைியில் வைர்த்திட அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

 



13. இலயசுலவ!  

 தாயின் மடி தான் உேகம் என்ோன் கவிஞன். 

 அந்த ெிரெஞ்ெத்தத காத்துக் பகாள்ை இயற்தகதயப் லெைிக் பகாள்ை 
உத்தரவிட்டீர்.  

இயற்தக என்றும் அழகுே அதமந்திட, இவ்வுேக வாழ்தவ அர்த்தமாக்கிட 
அேிதவத் தாரும். ஆபமன். 

 

14. இலயசுலவ! 

 கல்ேதே அதமதி அதமதியல்ே. 

மாோக நீர் தரும் அதமதி உேகம் தர இயோத து என்ெது உண்தம, 

அத்ததகய இதே அதமதிதய இதமாய்ப் பெற்று, ெகிர்ந்து வாழ அேிதவத் 
தாரும். ஆபமன். 

 

சிலுவைப்பாவை முடிைில் 

பொறுத்தருளும் கர்த்தாலவ!  

உமது ஜைத்தின் ொவங்கதைப் பொறுத்தருளும்.  

என்பேன்தேக்கும் எங்கள்லமல் லகாெமாயிராலதயும் சுவாமி.  

தயவாயிரும் சுவாமி தயவாயிரும். 

ைிருத்ைந்வையின் கருத்துக்களுக்காக… 

விண்ணுேகில் இருக்கிே எங்கள் தந்ததலய, உமது பெயர் தூயது எைப் லொற்ேப்பெறுக! 
உமது ஆட்ெி வருக! உமது திருவுைம் விண்ணுேகில் நிதேலவறுவது லொே மண்ணுேகிலும் 
நிதேலவறுக! 

எங்கள் அன்ோட உைதவ இன்று எங்களுக்குத் தாரும். எங்களுக்கு எதிராகக் குற்ேம் 
பெய்லவாதர நாங்கள் மன்ைிப்ெது லொே எங்கள் குற்ேங்கதை மன்ைியும். எங்கதை 
லொததைக்கு உட்ெடுத்தாலதயும். தீதமயிேிருந்து எங்கதை விடுவித்தருளும். ஆபமன். 

அருள் நிதேந்த மரிலய வாழ்க! / ஆண்டவர் உம்முடலை. / பெண்களுள் ஆெி பெற்ேவர் 
நீலர. / உம்முதடய திருவயிற்ேின் கைியாகிய இலயசுவும் / ஆெி பெற்ேவலர./ 

புைித மரிலய / இதேவைின் தாலய / ொவிகைாய் இருக்கிே எங்களுக்காக / 
இப்பொழுதும் / எங்கள் இேப்ெின் லவதையிலும் / லவண்டிக்பகாள்ளும். / ஆபமன்.  

தந்ததக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்ெிதம உண்டாகுக.  பதாடக்கத்தில் 
இருந்ததுலொே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்பேன்றும் இருப்ெதாக. ஆபமன்.  

தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆபமன்! 


