
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வவள்ளி 
முதல் வாசகம் 

உங்கள் இனத்தாருக்கு உங்களை மளைத்துக்ககாள்ைாதிருப்பது அன்றைா நாம் 
விரும்பும் றநான்பு! 

இளைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 1-9a 

இளைவனாகிய ஆண்டவர் கூறுகிைார்: 
றபக ாலி எழுப்பிக் கூப்பிடு, நிறுத்திவிடாறத; எக்காைம் முழங்குவதுறபால் உன் 

கு ளல உயர்த்து; என் மக்களுக்கு அவர்கைின் வன்கசயல்களையும், யாக்றகாபின் 
குடும்பத்தாருக்கு அவர்கைின் பாவத்ளதயும் எடுத்துக்கூறு. அவர்கள், 
றநர்ளமயானவற்ளைச் கசய்யும் மக்கைினம்றபாலும், தங்கள் கடவுைின் 
கட்டளைளயக் களடப்பிடிப்றபார் றபாலும் நாள்றதாறும் என்ளனத் 
றதடுகின்ைார்கள்; என் கநைிமுளைகள் பற்ைிய அைிளவ நாடுகின்ைார்கள்; 
றநர்ளமயான நீதித்தீர்ப்புகளை என்னிடம் றவண்டுகின்ைார்கள்; கடவுளை 
அணுகிவ  விளழகின்ைார்கள். ‘நாங்கள் உண்ணா றநான்பிருந்த கபாழுது, நீர் 
எங்களை றநாக்காதது ஏன்? நாங்கள் எங்களைத் தாழ்த்திக்ககாண்டறபாது நீர் 
எங்களைக் கவனியாதது ஏன்?’ என்கின்ைார்கள். 

நீங்கள் றநான்பிருக்கும் நாைில் உங்கள் ஆதாயத்ளதறய நாடுகின்ைரீ்கள்; 
உங்கள் றவளலயாள்கள் அளனவள யும் ஒடுக்குகின்ைரீ்கள். இறதா, வழக்காடவும், 
வணீ் சண்ளடயிடவும், ககாடும் ளகயால் தாக்கவுறம நீங்கள் றநான்பிருக்கிைரீ்கள்! 
இன்றுறபால் நீங்கள் உண்ணா றநான்பிருந்தால் உங்கள் கு ல் உன்னதத்தில் 
றகட்கப்படாது. 

ஒருவன் தன்ளன ஒடுக்கிக்ககாள்ளும் நாளையா நான் உண்ணா றநான்பின் 
நாைாகத் கதரிந்துககாள்வது? ஒருவன் நாணளலப்றபால் தன் தளலளயத் 
தாழ்த்திச் சாக்கு உளடளயயும் சாம்பளலயும் அணிந்து ககாள்வதா எனக்கு ஏற்ை 
றநான்பு? இளதயா நீங்கள் றநான்பு என்றும் ஆண்டவருக்கு உகந்த நாள் என்றும் 
அளழக்கின்ைரீ்கள்? 

ககாடுளமத் தளைகளை அவிழ்ப்பதும், நுகத்தின் பிளணயல்களை அறுப்பதும் 
ஒடுக்கப்பட்றடாள  விடுதளல கசய்து அனுப்புவதும், எவ்வளக நுகத்ளதயும் 
உளடப்பதும் அன்றைா நான் றதர்ந்துககாள்ளும் றநான்பு! 

பசித்றதார்க்கு உங்கள் உணளவப் பகிர்ந்துககாடுப்பதும், தங்க இடமில்லா 
வைிறயாள  உங்கள் இல்லத்திற்கு அளழத்து வருவதும், உளடயற்றைாள க் 
காணும்றபாது அவர்களுக்கு உடுக்கக் ககாடுப்பதும், உங்கள் இனத்தாருக்கு 
உங்களை மளைத்துக்ககாள்ைாதிருப்பதும் அன்றைா நான் விரும்பும் றநான்பு! 



அப்கபாழுது உன் ஒைி விடியல் றபால் எழும்; விள வில் உனக்கு நலமான 
வாழ்வு துைிர்க்கும்; உன் றநர்ளம உனக்கு முன் கசல்லும்; ஆண்டவரின் மாட்சி 
உனக்குப் பின் கசன்று காக்கும். அப்றபாது நீ ஆண்டவள  மன்ைாடுவாய்; அவர் 
உனக்குப் பதிலைிப்பார்; நீ கூக்கு ல் இடுவாய்; அவர் ‘இறதா! நான்’ என மறுகமாழி 
தருவார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரைப் பாடல் 

திபா 51: 1-2. 3-4a. 16-17 (பல்லவி: 17b) 
பல்லவி: கநாறுங்கிய உள்ைத்ளத இளைவா, நீர் அவமதிப்பதில்ளல. 

1 கடவுறை! உமது றப ன்புக்றகற்ப எனக்கு இ ங்கும். உமது அைவற்ை 
இ க்கத்திற்றகற்ப என் குற்ைங்களைத் துளடத்தருளும். 
2 என் தீவிளன முற்ைிலும் நீங்கும்படி என்ளனக் கழுவியருளும்; என் பாவம் 
அற்றுப்றபாகும்படி என்ளனத் தூய்ளமப்படுத்தியருளும். - பல்லவி 
 
3 ஏகனனில், என் குற்ைங்களை நான் உணர்கின்றைன்; என் பாவம் எப்றபாதும் என் 
மனக்கண்முன் நிற்கின்ைது. 
4a உமக்கு எதி ாக நான் பாவம் கசய்றதன்; உம் பார்ளவயில் தீயது கசய்றதன். 
- பல்லவி 
 
16 ஏகனனில், பலியினால் உம்ளம மகிழ்விக்க முடியாது; நான் எரிபலி 
கசலுத்தினாலும் நீர் அதில் நாட்டங்ககாள்வதில்ளல. 
17 கடவுளுக்றகற்ை பலி கநாறுங்கிய கநஞ்சறம; கடவுறை! கநாறுங்கிய, குற்ைம் 
உணர்ந்த உைத்ளத நீர் அவமதிப்பதில்ளல. - பல்லவி 
 
 

நற்வசய்திக்கு முன் வசனம் 

ஆறமா 5: 14 
நன்ளமளய நாடுங்கள், தீளமளயத் றதடாதீர்கள்; அப்கபாழுது பளடகைின் 
கடவுைாகிய ஆண்டவர் உங்கறைாடு இருப்பார். 

 

நற்வசய்தி வாசகம் 

மணமகன் அவர்களை விட்டுப் பிரியறவண்டிய காலம் வரும். அப்றபாது 
அவர்களும் றநான்பு இருப்பார்கள். 



✠ மத்றதயு எழுதிய தூய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-15 

அக்காலத்தில் 
றயாவானின் சீடர் இறயசுவிடம் வந்து, “நாங்களும் பரிறசயரும் அதிகமாக 

றநான்பு இருக்க, உம்முளடய சீடர்கள் ஏன் றநான்பு இருப்பதில்ளல?” என்ைனர். 
அதற்கு இறயசு அவர்களை றநாக்கி, “மணமகன் தங்கறைாடு இருக்கும்வள  

மணவிருந்தினர்கள் துக்கம் ககாண்டாட முடியுமா? மணமகன் அவர்களை விட்டுப் 
பிரியறவண்டிய காலம் வரும். அப்றபாது அவர்களும் றநான்பு இருப்பார்கள்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


