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இேய�ேவ எ� ெத�வேம 

எ� ேம� மனமிர���
    

  1. நா� பாவ� ெச�ேத� உ�ைம 

ேநாக ெச�ேத�
உ�ைம ேதடாம� வா���
வ�ேத� 

எ�ைன ம�னி�� ெத�வேம

   2. உ�ைம ம�த��ேத� ப�� 

வா�க�� ேபாேன� 

உ� வ�லைம இழ�ேதன�யா
எ�ைன ம�னி�� ெத�வேம

3. ���� தா�க� ஐயா காய�ப���
�� என�காக ப�யா��
உ� ர�த�தா� க�வ�வ���

Yesuve en theivame

En mael manamiranggum

  1. Naan paavam seithen ummai 

noega seithen

Ummain thaedaamal vaazhnthu vanthen

Ennai maniyum theivame

  2. Ummai maruthalitthen pin vaanghi 

poenanen

Um vallamai izhanthenaiyya

Ennai manniyum theivame

 

  3. Mulmudi thaanghi aiyaa kaayappaddeer

Neer enakaaga paliyaaneer

Um ratthathaal kazhuvividum

https://youtu.be/kag8xOLjJEY

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய�� ெபயராேல. ஆெம�
 

தைலவ�           : ஆ�டவேர, இ�த �னிதமான ேநா�� கால�ைத 

நா�க� க�ற���வ ேசைவகளி� ஈ�ப��ேபா�
�யக���பா� எ�� ஆ�த�ேதா� ஆ�மிக �ய
ஆவ�கைள எத��ெகா�ள உ�மிட� ேவ��க�ேறா�.
இைவ அைன�ைத�� உ�ேமா� �ய ஆவ�ய��
ஒ�ற��ப�� வா��� ஆ�ச� ெச�க��ற எ�க�
ஆ�டவ�� உ� மக�மாக�ய இேய� க�ற���
வழியாக ம�றா�க�ேறா�.

 

அைனவ��     : ஆெம�

(ந�ெச�த� வாச��க�ப��. அைனவ�� அம��� ெகா�ள�� )

ெதாட�க ெசப�

தயாரி�க ேவ��ய ெபா��க� :

��தமான ம� அ�ல� எரி�த ���ேதாைல/இைல       

���த�

ஆர�ப பாட�
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✠ ம�ேத� எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�. 
 
அ�கால�த�� இேய� த� �டைர ேநா�க�� �ற�ய�: “ம�க� பா��க
ேவ��ெம�� அவ�க� �� உ�க� அற� ெசய�கைள�
ெச�யா��க�. இைத� �ற��� ��க� எ�சரி�ைகயா� இ��க�.
இ�ைலெய�றா� உ�க� வ��ணக� த�ைதய�டமி���
உ�க���� ைக�மா� க�ைட�கா�.
 
��க� த�ம� ெச���ேபா� உ�கைள�ப�ற�� த�ப�ட�
அ��கா��க�. ெவளிேவட�கார� ம�க� �கழ ேவ��ெம��
ெதா�ைக��ட�களி�� ச��களி�� ந��� அ�வா� ெச�வ�.
அவ�க� த�க���ரிய ைக�மா� ெப��வ��டா�க� என
உ�த�யாக உ�க���� ெசா�க�ேற�. ��க� த�ம�
ெச���ேபா�, உ�க� வல�ைக ெச�வ� இட�ைக���
ெதரியாத���க���.
அ�ெபா�� ��க� ெச��� த�ம� மைறவாய�����; மைறவா�
உ�ளைத� கா�� உ�க� த�ைத�� உ�க���� ைக�மா�
அளி�பா�.
 
��க� இைறவனிட� ேவ���ெபா�� ெவளிேவட�காரைர�
ேபா� இ��க ேவ�டா�. அவ�க� ெதா�ைக��ட�களி��
�த�ேயார�களி�� ந���ெகா�� ம�க� பா��கேவ��ெமன
இைறேவ�ட� ெச�ய வ����க�றா�க�. அவ�க� த�க���ரிய
ைக�மா� ெப��வ��டா�க� என உ�த�யாக உ�க����
ெசா�க�ேற�. ஆனா� ��க� இைறவனிட� ேவ���ெபா��
உ�க� உ�ளைற��� ெச��, கதைவ அைட���ெகா��,
மைறவா� உ�ள உ�க� த�ைதைய ேநா�க� ேவ���க�.
மைறவா� உ�ளைத� கா�� உ�க� த�ைத�� உ�க����
ைக�மா� அளி�பா�.
 
ேம�� ��க� ேநா�� இ����ேபா� ெவளிேவட�காரைர� ேபால
�கவா�டமா� இ��க ேவ�டா�. தா�க� ேநா�� இ��பைத
ம�க� பா��க ேவ��ெம�ேற அவ�க� த�க� �க�கைள
வ�கார� ப��த��ெகா�க�றா�க�. அவ�க� த�க���ரிய
ைக�மா� ெப��வ��டா�க� என உ�த�யாக உ�க����
ெசா�க�ேற�. ��க� ேநா�� இ����ேபா� உ�க� தைலய��
எ�ெண� ேத���, �க�ைத� க���க�. அ�ெபா�� ��க�
ேநா�� இ��ப� மனித���� ெதரியா�; மாறாக, மைறவா�
இ��க�ற உ�க� த�ைத�� ம��� ெதரி��. மைறவா�
உ�ளைத� கா�� உ�க� த�ைத�� உ�க��� ஏ�ற
ைக�மா� அளி�பா�.”
 
இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�. 
 
அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க�.

ந�ெச�த� வாசக� (ம�ேத� 6:1-6,16-18)
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இ�ைறய ந�ெச�த� ஆ�டவ� நம� ேந�ைமயான ெசய�க��ேக

ைக�மா� அளி�பா� மனித�க��� அ�ல எ�பைத ��க�ற�.

தவ�கால� எ�ப� "எதாவ� ஒ�ைற வ����ெகா��ப�" அ�ல.

மாறாக ம�றவ�க��� ஏதாவ� ஒ�ைற ெச��� கால�.

ம�றவ�க����. ஆ�டவ����. இ� மன�த����வத��கான

கால�. இ�த மா�ற� ஒ� ந�க�� அ�ல, இ� ஒ� ெசய��ைற.

இைறவ���ரிய பாைதைய க��ப���க நா� பல இைட��கைள

அ�பவ��கலா� ஆனா� நா� மன� தளர� �டா�. �ய�ச�ைய

ைகவ�ட��டா�. ந��ைடய வ��வாச�ைத ���ப��க��,

இைறய�ைள�� அ�ைப��  த�ற�த மனேதா� ெப�வத���

ஏ�ற� கால�. ெசப�, ேநா��, த�ம� ஆக�ய ெசய�க� நம�

ஒ��த� ம��� ஆ�டவேரா�� ம�றவ�கேளா�� ஒ�ற��க

�ய�� ெசய�க� ஆ��. ஆகேவதா� இ�த ெசய�க�

அைன��� தவ�கால�ேதா� ெபா��த� வ�க�ற�. நம� இ�த

ஒ��த� �ய�ச�க� நம� பைழய பாவ�க��காக ம��மி�லாம�

நம� இ�ைறய க����தனமான ெசய�க��காக�� ஆ��.

ெசப�, ேநா��, த�ம� ஆக�ய ெசய�க� நம� க�கைள��,

கா�கைள��, உ�ள�ைத��, உண��கைள�� ஆ�டவ����

ம�றவ�க���� த�ற�� ைவ�க உத�க�ற�. க�ற���ைவ

ைமயமாக ெகா��, �ய ஆவ�ய�� உதவ�ேயா� இ�த�

தவ�கால�த�� பயணி�ேபா�.

(ச�ற�� ேநர� அைமத�ய�� ச��த��ேபா�)

ச��தைன��
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ப�லவ�         : ஆ�டவேர! இர�கமாய���; ஏெனனி� நா�க� பாவ� 

         ெச�ேதா�.

 

1.  கட�ேள! உம� ேபர���ேக�ப என�� இர���; உம� அளவ�ற 

இர�க�த��ேக�ப எ� ��ற�கைள� �ைட�த���. எ�

�வ�ைன ��ற��� ����ப� எ�ைன� க�வ�ய���; எ�

பாவ� அ���ேபா��ப� எ�ைன� ��ைம�ப��த�ய���. 

                                                                          - ப�லவ�

 2.  ஏெனனி�, எ� ��ற�கைள நா� உண�க��ேற�; எ� பாவ� 

எ�ேபா�� எ� மன�க��� ந��க��ற�.உம�� எத�ராக நா�

பாவ� ெச�ேத�; உ� பா�ைவய�� �ய� ெச�ேத�. 

                                                                         – ப�லவ�

 

3.  கட�ேள! �யேதா� உ�ள�ைத எ���ேள பைட�த���; 

உ�த� த�� ஆவ�ைய, ���ப���� ஆவ�ைய எ���ேள

உ�வா�க�ய���. உம� ��னிைலய����� எ�ைன�

த�ளிவ�டாேத��; உம� �ய ஆவ�ைய எ�னிடமி���

எ���வ�டாேத��. 

                                                                        - ப�லவ�

 

4.   உ� ��ப�� மக���ச�ைய ���� என�� அளி�த���; 

த�னா�வ மன� த�� எ�ைன� தா�க�ய���. எ� தைலவேர!

எ� இத�கைள� த�ற�த���; அ�ெபா��, எ� வா� உம���

�க� சா�ற���. 

                                                                         – ப�லவ�

பத��ைர�  பாட�
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(த�பா 51: 1-2. 3-4a. 10-11. 12,15 (ப�லவ�: 1a))

தைலவ�:              இ�த தவ�கால பயண�த�� க�ற��� உய���� 
வ�ழாவ�� �னித த�����ைக ெபற�ேபா��
அைனவ��காக�� ம�றா�க�ேறா�. ஆ�டவரி�
அ�ைப மனதார உண��� அற�ெவாளி ெப�� மன�
த���ப�ட ஆ�டவரிட� ம�றா�ேவா�. 

அைனவ��:     ஆ�டவேர எ�க� ம�றா�ைட ேக�ட���  

ச�ற�� ம�றா��

த������  �த�
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தைலவ�     : இைறவா, நா�க� ெவ�� �� எ�� உண���� இ�த 

சா�பைல ஆ��வத��� (✠). எ�க� பாவ�கைள
ம�னி�� இைறவ��� ஏ�ற �ட�களா� இ�த
தவ�கால�த�� வா��த�ட அ���ரி��. ஏெனனி�, ��
பாவ�க� சாகாம� உ� மகேனா� உய���ப��க
வ����க���. இைவ அைன�ைத�� உ�ேமா�
எ�ெற��� வா��� ஆ�ச� ெச��� உ� மக� வழியாக
ம�றா�க�ேறா�. 

 

அைனவ��: ஆெம�.

(தைலவ� ச�ற�� ���த�ைத சா�ப�� �� ெதளி�பா�)

சா�ப� ஆ��வத���

ஒ�வ� ம�றவ��� ெந�ற�ய�� சா�பைல ச��ைவ அைடயாள�
இ��ேபா� ெசா�ல ேவ��ய�:-
 

ெந�ற�ய�� சா�ப� இ�த�

ெந�ற�ய�� சா�ப� அைடயாள� இ�லாதவ�க� ஒ�வ� ம�றவ���
ச��ைவ அைடயாளமி�� அ�வாேற �றலா�

மன�த���ப�
ந�ெச�த�ைய
ந���க�

�ச�ய�����

வ�தா� த���ப��

�ச���ேக

த����வா�

அ�ல�

த������  �த�



 பார�க� தா�காம�
சா�க��ற ேபா� 

எ�  வா�வ�� ஏ�ேவ எ�நா��
இ�ேக 
எ�லா�� �யாக  ேவ��� 
எ�த� எ�லா�� �யாக ேவ��� 
ேசாக�க�  ஆறாம� நா�  வா��
ேபா� 
தாயாக  �  மாற  ேவ��� - அ�� 
தாயாக  �  மாற  ேவ���
 
1.

பாத�க� �யாக ேவ��� -
எ�த�  பாத�க� �யாக
ேவ��� 
பாவ�க� கடலாக� நா� 
 ���� ேபா� 
ஓட�க� �யாக ேவ��� -
வ�� ஓட�க� �யாக ேவ���

 
2.  கால�க� ேதா�� எ� ெந�ச 
���� 
�ப�க� �யாக ேவ��� - �ட� 
�ப�க� �யாக ேவ��� 
தாக�க� �ராம� நா� ஏ���
ேபா�
ேமக�க� �யாக ேவ��� -
மைழ ேமக�க� �யாக
ேவ���

Baaranghal thaangaamel saaighindre
poethu

En vaazhvil Yesuve ennaalum inghe

Yellaamum neeyaaghe vendum
Enthan yellaamum neeyaaghe vendun
Soeghanghal aaraamal naan vaadum
poethu
Thaayaaghe nee maara vendum - anbu
Thaayaaghe nee maara vendum

1.

Paathanghal neeyaaghe vendum -
enthan paathanghal neeyaaghe

vendum
Paavanghal kadalaaghi naan
moozhghum poethu
Oedanggal neeyaaghe vendum -
varum oedanggal neeyaaghe vendum

  2. Kaalanghal thoerum en nenja veedtil
Theebhangal neeyaaghe vendum -
sudar theebanghal neeyaaghe vendum
Thaaghangal theeraamal naan
aenggum poethu
Maeghengal neeyaaghe vendum -
mazhai maeghenghal neeyaghe

vendum

https://youtu.be/QLlQVwTJsYgஇ�த� பாட�
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��� ெசப�
தைலவ�: இர�கமி� வ���லக த�ைதேய, இ�த �னிதமி�
தவ�கால�ைத ெதாட�க ேபா�� நா�க� உ��� தா��ச���ள
மனேதா� ந��க�ேறா�. இ�த தவ�கால�த�� எ�க� பாவ�கைள
ம�னி�� ��ைம�ப���� . உ�ேமா� இைண�� நட�க��
உ�ைம அ�� ெச�ய�� ��ய �த�ய உ�ளைத தா��. ஒ�ெவா�
நாைள�� உம�� ஏ�ற நாளாக�� எ�களி� ��ப�� பாைதய��
�� உய�� ெப�ற�ட�� உ�மிட� இைற��க�ேறா�. உ� த��மக�
இேய� க�ற���வ�� வழியாக ம�றா�க�ேறா�. 
 
அைனவ��: ஆெம�.

க��த� க�ப��த ெசப� அைனவ�� ேச��� ெசா��ேவா�

��க� �னித வார�த��கான  உபகரண�ைத 

21 மா�� 2021 ��� ெப���க�

த������  �த�

https://youtu.be/QLlQVwTJsYg

