
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – பவள்ளி 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

நீங்கள் தேர்ந்துககொண்ட அரசனுக்கு எேிரொய் முறையிடுவரீ்கள்; ஆண்டவர் 
உங்களுக்குச் கசவிமடுக்கமொட்டொர். 

சொமுதவல் முேல் நூலிலிருந்து வொசகம் 8: 4-7, 10-22a 

அந்நொள்களில் 
இஸ்ரதயலின் கெரிதயொர் அறைவரும் ஒன்று கூடிச் சொமுதவலிடம் 

இரொமொவுக்கு வந்ேைர். அவர்கள் அவரிடம், “இதேொ உமக்கு வயது 
முேிர்ந்துவிட்டது. உம் புேல்வர்கள் உம் வழிமுறைகளில் நடப்ெேில்றல. 
ஆகதவ, அறைத்து தவற்ைிைங்களிறடதய இருப்ெது தெொன்று ஓர் அரசறை 
நியமித்ேருளும்” என்று தகட்டுக்ககொண்டைர். ‘எங்களுக்கு நீேி வழங்க ஓர் 
அரசறைத் ேொரும்’ என்று அவர்கள் தகட்டது, சொமுதவலுக்குத் ேீயகேைப் 
ெட்டது. சொமுதவல் ஆண்டவரிடம் தவண்டிக்ககொண்டொர். ஆண்டவர் 
சொமுதவலிடம் கூைியது: “மக்கள் குரறலயும், அவர்கள் உன்ைிடம் கூறுவது 
அறைத்றேயும் தகள். ஏகைைில், அவர்கள் உன்றைப் புைக்கணிக்கவில்றல. 
அவர்கறள நொன் ஆளொேெடி என்றைத் ேொன் புைக்கணித்துவிட்டைர்.” 

ஓர் அரசன் தவண்டும் என்று ேம்மிடம் தகட்ட மக்களுக்கு சொமுதவல் 
ஆண்டவர் கூைிய அறைத்றேயும் கூைிைொர்: “உங்கள் மீது ஆட்சிகசய்யும் 
அரசைின் உரிறமகளொவை: அவன் உங்கள் புேல்வர்கறளத் ேன் 
தேதரொட்டிகளொகவும் ேன் குேிறர வரீர்களொகவும் றவத்துக்ககொள்வொன். 
அவர்கறளத் ேன் தேர்களுக்குமுன் ஓடச் கசய்வொன். அவன் அவர்கறள 
ஆயிரத்ேிைர் ேறலவரொகவும், ஐம்ெேின்மர் ேறலவரொகவும், ேன் நிலத்றே 
உழுெவரொகவும், ேன் விறளச்சறல அறுவறட கசய்ெவரொகவும், ேன் தெொர்க் 
கருவிகறளயும் தேர்க் கருவிகறளயும் கசய்ெவரொகவும் நியமித்துக் ககொள்வொன். 
தமலும் அவன் உங்கள் புேல்வியறரப் ெரிமளத் றேலம் கசய்கிைவர்களொகவும், 
சறமப்ெவர்களொகவும், அப்ெம் சுடுெவர்களொகவும் றவத்துக்ககொள்வொன். அவன் 
உங்கள் வயல்களிலும், ேிரொட்றசத் தேொட்டங்களிலும், ஒலிவத் தேொப்புகளிலும் 
சிைந்ேவற்றை எடுத்துக் ககொண்டு ேன் அலுவலருக்குக் ககொடுப்ெொன். உங்கள் 
ேொைியத்ேிலும் ேிரொட்றசப் ெலைிலும், ெத்ேில் ஒரு ெங்றக எடுத்துக்ககொண்டு 
ேன் கொரியத் ேறலவருக்கும் அலுவலருக்கும் ககொடுப்ெொன். உங்கள் 
தவறலக்கொரறரயும் தவறலக்கொரிகறளயும், உங்கள் கொல்நறடகளில் 
சிைந்ேவற்றையும் உங்கள் கழுறேகறளயும் ேன் கசொந்ே அலுவலுக்கொகப் 
ெயன்ெடுத்துவொன். உங்கள் மந்றேகளில் ெத்ேில் ஒரு ெங்கு எடுத்துக் 
ககொள்வொன். நீங்கள் அவனுக்குப் ெணியொளர்களொய் இருப்ெரீ்கள். அந்நொளில் 
நீங்கதள உங்களுக்கொகத் தேர்ந்துககொண்ட அரசறை முன்ைிட்டு 



முறையிடுவரீ்கள். அந்நொளில் ஆண்டவர் உங்களுக்குச் கசவிககொடுக்க 
மொட்டொர்.” 

மக்கதளொ சொமுதவலின் குரலுக்குச் கசவிககொடுக்க மறுத்து, “இல்றல, 
எங்களுக்குக் கட்டொயமொய் ஓர் அரசன் தவண்டும். அறைத்து தவற்ைிை மக்கள் 
தெொலதவ நொங்களும் இருப்தெொம். எங்கள் அரசன் எங்களுக்கு நீேி வழங்குவொர். 
எங்கள் தெொர்கறள முன்ைின்று நடத்துவொர்” என்ைைர். மக்கள் கூைியறவ 
அறைத்றேயும் சொமுதவல் தகட்டு, அவற்றை ஆண்டவர் கொேில் 
தெொட்டுறவத்ேொர். ஆண்டவர் சொமுதவலிடம் கூைியது: “அவர்கள் குரலுக்குச் 
கசவிககொடுத்து, அவர்கள்மீது ஓர் அரசறை ஆளச் கசய்”. 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

ேிெொ 89: 15-16. 17-18 (ெல்லவி: 1a) 
ெல்லவி: ஆண்டவரின் தெரன்றெ நொன் என்றும் ெொடுதவன். 

15 விழொவின் தெகரொலிறய அைிந்ே மக்கள் தெறுகெற்தைொர்; ஆண்டவதர! உம் 
முகத்ேின் ஒளியில் அவர்கள் நடப்ெொர்கள். 
16 அவர்கள் நொள் முழுவதும் உம் கெயரில் களிகூர்வொர்கள்; உமது நீேியொல் 
அவர்கள் தமன்றம அறடவொர்கள். - ெல்லவி 
 
17 ஏகைைில், நீதர அவர்களது ஆற்ைலின் தமன்றம; உமது ேயவொல் எங்கள் 
வலிறம உயர்த்ேப்ெட்டுள்ளது. 
18 நம் தகடயம் ஆண்டவருக்கு உரியது; நம் அரசர் இஸ்ரதயலின் தூயவருக்கு 
உரியவர். - ெல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

லூக் 7: 16 
அல்தலலூயொ, அல்தலலூயொ! நம்மிறடதய கெரிய இறைவொக்கிைர் ஒருவர் 
தேொன்ைியிருக்கிைொர். கடவுள் ேம் மக்கறளத் தேடி வந்ேிருக்கிைொர். 
அல்தலலூயொ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

மண்ணுலகில் ெொவங்கறள மன்ைிக்க, மொைிட மகனுக்கு அேிகொரம் உண்டு. 

✠ மொற்கு எழுேிய நற்கசய்ேியிலிருந்து வொசகம் 2: 1-12 

இதயசு மீண்டும் கப்ெர்நொகுமுக்குச் கசன்ைொர். அவர் வடீ்டில் இருக்கிைொர் 
என்னும் கசய்ேி ெரவிற்று. ெலர் வந்து கூடதவ, வடீ்டு வொயிலருகிலும் 
இடமில்லொமல் தெொயிற்று. அவர் அவர்களுக்கு இறைவொர்த்றேறய 
எடுத்துறரத்துக் ககொண்டிருந்ேொர். அப்தெொது முடக்குவொேமுற்ை ஒருவறர 
நொல்வர் சுமந்து அவரிடம் ககொண்டுவந்ேைர். மக்கள் ேிரண்டிருந்ே கொரணத்ேொல் 



அவறர இதயசுவுக்கு முன் ககொண்டுவர இயலவில்றல. எைதவ அவர் இருந்ே 
இடத்ேிற்கு தமதல வடீ்டின் கூறரறய உறடத்துத் ேிைப்பு உண்டொக்கி, 
முடக்குவொேமுற்ைவறரப் ெடுக்றகதயொடு கீதழ இைக்கிைர். இதயசு 
அவர்களுறடய நம்ெிக்றகறயக் கண்டு, முடக்குவொேமுற்ைவரிடம், “மகதை, 
உன் ெொவங்கள் மன்ைிக்கப்ெட்டை” என்ைொர். 

அங்தக அமர்ந்ேிருந்ே மறைநூல் அைிஞர் சிலர், “இவன் ஏன் இப்ெடிப் 
தெசுகிைொன்? இவன் கடவுறளப் ெழிக்கிைொன். கடவுள் ஒருவதர அன்ைிப் 
ெொவங்கறள மன்ைிக்க யொரொல் இயலும்?” எை உள்ளத்ேில் 
எண்ணிக்ககொண்டிருந்ேைர். 

உடதை அவர்கள் ேமக்குள் இவ்வொறு எண்ணுவறே இதயசு ேம்முள் 
உணர்ந்து, அவர்கறள தநொக்கி, “உங்கள் உள்ளங்களில் இவ்வொறு எண்ணுவது 
ஏன்? முடக்குவொேமுற்ை இவைிடம் ‘உன் ெொவங்கள் மன்ைிக்கப்ெட்டை’ 
என்ெேொ? ‘எழுந்து உன் ெடுக்றகறய எடுத்துக்ககொண்டு நட’ என்ெேொ? எது எளிது? 
மண்ணுலகில் ெொவங்கறள மன்ைிக்க மொைிட மகனுக்கு அேிகொரம் உண்டு 
என்ெறே நீங்கள் அைிந்துககொள்ள தவண்டும்” என்ைொர். எைதவ அவர் 
முடக்குவொேமுற்ைவறர தநொக்கி, “நொன் உைக்குச் கசொல்கிதைன், நீ எழுந்து 
உன்னுறடய ெடுக்றகறய எடுத்துக்ககொண்டு உைது வடீ்டுக்குப் தெொ” என்ைொர். 

அவரும் எழுந்து உடதை ேம்முறடய ெடுக்றகறய எடுத்துக்ககொண்டு 
எல்லொரும் கொண கவளிதய கசன்ைொர். இேைொல் அறைவரும் மறலத்துப்தெொய், 
“இறேப்தெொல நொம் ஒருதெொதும் கண்டேில்றலதய” என்று கூைிக் கடவுறளப் 
தெொற்ைிப் புகழ்ந்ேைர். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


