
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனி 
முதல் வாசகம் 

பசித்திருப்பபோருக்கோக உன்னைபே னகேளித்து, வறிபேோரின் பதனவனே நினறவு 
சசய்வோேோைோல், இருள் நடுபவ உன் ஒளி உதிக்கும். 

இனறவோக்கிைர் எசோேோ நூலிலிருந்து வோசகம் 58: 9b-14 

ஆண்டவர் கூறுவது: 
உன்ைினடபே இருக்கும் நுகத்னத அகற்றிவிட்டு, சுட்டிக்கோட்டிக் 

குற்றஞ்சோட்டுவனதயும் சபோல்லோதை பபசுவனதயும் நிறுத்திவிட்டு, 
பசித்திருப்பபோருக்கோக உன்னைபே னகேளித்து, வறிபேோரின் பதனவனே நினறவு 
சசய்வோேோைோல், இருள் நடுபவ உன் ஒளி உதிக்கும்; இருண்ட உன் நினல நண்பகல் 
பபோல் ஆகும். ஆண்டவர் சதோடர்ந்து உன்னை வழிநடத்துவோர்; வறண்ட சூழலில் 
உைக்கு நினறவளிப்போர்; உன் எலும்புகனள வலினைேோக்குவோர்; நீயும் நீர் போய்ந்த 
பதோட்டம்பபோலும், ஒருபபோதும் வற்றோத நீரூற்றுபபோலும் இருப்போய். 

உன் ைக்கள் பண்னட நோளிலிருந்து போழனடந்து கிடப்பவற்னறக் கட்டிசேழுப்புவர்; 
தனலமுனற தனலமுனறேோக உள்ள அடித்தளங்களின் பைல் கட்டிசேழுப்புவோய்; 
தகர்ந்த ைதினலத் திரும்பக் கட்டுபவன் என்றும் குடிேிருப்பதற்குத் சதருக்கனளச் 
சீர்படுத்துபவன் என்றும் சபேர் சபறுவோய். 

ஓய்வுநோளின் முனறனைகளிைின்று விலகிச் சசல்லோது, என் புைித நோளில் உன் 
விருப்பம் பபோல் சசய்ேோதிருந்து, ஓய்வுநோள் ‘ைகிழ்ச்சிேின் நோள்’ என்றும் 
‘ஆண்டவரின் பைன்னைைிகு புைித நோள்’ எைவும் சசோல்லி அதற்கு ைதிப்புத் தந்து, 
உன் சசோந்த வழிகளில் சசல்லபவோ உன் சசோந்த ஆதோேத்னத நோடபவோ சவற்றுப் 
பபச்சுகனளப் பபசபவோ சசய்ேோதிருந்தோல், அப்சபோழுது, ஆண்டவருக்கு ஊழிேம் 
புரியும் ைகிழ்ச்சினேப் சபறுவோய்; நோபைோ, ைண்ணுலகின் உேர்விடங்களில் உன்னை 
வலம் வரச்சசய்பவன்; உன் மூதோனதேோகிே ேோக்பகோபின் உரினைச் சசோத்தின் மூலம் 
உைக்கு உணவளிப்பபன்; ஆண்டவரின் வோய் இனத உனரத்தது. 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

பதிலுரைப் பாடல் 

திபோ 86: 1-2. 3-4. 5-6 (பல்லவி: 11a) 
பல்லவி: ஆண்டவபர, உைது வழினே எைக்குக் கற்பியும். 

1 ஆண்டவபர! எைக்குச் சசவிசோய்த்துப் பதிலளியும்; ஏசைைில், நோன் எளிேவன்; 
வறிேவன். 



2 என் உேினரக் கோத்தருளும்; ஏசைைில் நோன் உம்ைீது பற்றுனடேவன்; உம் 
ஊழிேனைக் கோத்தருளும்; நீபர என் கடவுள்! நோன் உம்ைீது நம்பிக்னக 
சகோண்டுள்பளன். - பல்லவி 
 
3 என் தனலவபர! என்பைல் இரக்கைோேிரும்; ஏசைைில், நோள் முழுவதும் உம்னை 
பநோக்கி ைன்றோடுகிபறன். 
4 உம் அடிேோைின் ைைத்னத ைகிழச் சசய்யும்; என் தனலவபர! உம்னை பநோக்கி என் 
உள்ளத்னத உேர்த்துகின்பறன். - பல்லவி 
 
5 ஏசைைில் என் தனலவபர! நீர் நல்லவர்; ைன்ைிப்பவர்; உம்னை பநோக்கி ைன்றோடும் 
அனைவருக்கும் பபரன்பு கோட்டுபவர். 
6 ஆண்டவபர, என் பவண்டுதலுக்குச் சசவிசகோடும்; உம் உதவினே நோடும் என் 
குரனலக் பகட்டருளும். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

எபச 33: 11 
‛தீபேோர் சோகபவண்டும் என்பது என் விருப்பம் அன்று; ஆைோல், அத்தீபேோர் தம் 
வழிகளிைின்று திரும்பி, வோழபவண்டும் என்பபத என் விருப்பம்,’ என்கிறோர் 
ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

பநர்னைேோளர்கனள அல்ல, போவிகனளபே ைைம் ைோற அனழக்க வந்பதன். 

✠ லூக்கோ எழுதிே தூய நற்சசய்திேிலிருந்து வோசகம் 5: 27-32 

அக்கோலத்தில் 
இபேசு சுங்கச் சோவடிேில் அைர்ந்திருந்த பலவி என்னும் சபேருனடே 

வரிதண்டுபவர் ஒருவனரக் கண்டோர்; அவரிடம், “என்னைப் பின்பற்றி வோ!” என்றோர். 
அவர் அனைத்னதயும் விட்டுவிட்டு எழுந்து இபேசுனவப் பின்பற்றிச் சசன்றோர். 

இந்த பலவி தம் வடீ்டில் அவருக்கு ஒரு சபரிே விருந்து அளித்தோர். 
வரிதண்டுபவர்களும் ைற்றவர்களும் சபருந்திரளோய் அவர்கபளோடு பந்திேில் 
அைர்ந்தோர்கள். பரிபசேர்களும் அவர்கனளச் பசர்ந்த ைனறநூல் அறிஞர்களும் 
முணுமுணுத்து இபேசுவின் சீடரிடம், “வரிதண்டுபவர்க பளோடும் போவிகபளோடும் 
பசர்ந்து நீங்கள் உண்பதும் குடிப்பதும் ஏன்?” என்று பகட்டைர். இபேசு அவர்களுக்கு 
ைறுசைோழிேோக, “பநோேற்றவர்க்கு அல்ல, பநோயுற்றவர்க்பக ைருத்துவர் பதனவ. 
பநர்னைேோளர்கனள அல்ல, போவிகனளபே ைைம் ைோற அனழக்க வந்பதன்” என்றோர். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 


