தமிழ் திருப்பலியில் புதிய அமமப்பு முமை
இமைமக்கள் பகுதி
ததொடக்கச் சடங்குகள்:
அப: தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே.
எல்: ஆபமன்.
அப: நம் ஆண்டவராகிய இலயசு கிறிஸ்துவின் அருளும், கடவுளின் அன்பும், தூய
ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அதைவலராடும் இருப்ெதாக.
எல்: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்ெதாக.

பொவத்துயர் தசயல்:
அப: சலகாதர சலகாதரிகலள, தூய மதறநிகழ்தவக் பகாண்டாட நாம் தகுதி பெறும்
பொறுட்டு நம் ொவங்கதள ஏற்றுக்பகாள்லவாம்.
எல்: எல்ோம் வல்ே இதறவைிடமும், சலகாதர சலகாதரிகலள உங்களிடமும், நான்
ொவி எை ஏற்றுக்பகாள்கிலறன். ஏபைைில், என் சிந்ததையாலும், பசால்ோலும்,
பசயோலும், கடதமயில் தவறியதாலும், ொவங்கள் ெே பசய்லதன்.
(மார்ெில் தட்டிக் பகாண்டு)
என் ொவலம! என் ொவலம! என் பெரும் ொவலம! ஆதகயால் எப்லொதும் கன்ைியாை
புைித மரியாதவயும், வாைதூதர், புைிதர் அதைவதரயும், சலகாதர சலகாதரிகலள
உங்கதளயும், நம் இதறவைாகிய ஆண்டவரிடம் எைக்காக லவண்டிக் பகாள்ள
மன்றாடுகிலறன்.
அப: எல்ோம் வல்ே இதறவன் நம் மீ து இரக்கம் தவத்து, நம் ொவங்கதள
மன்ைித்து, நம்தம நிதே வாழ்வுக்கு அதைத்துச் பசல்வாராக.
எல்: ஆபமன்.

மன்னிப்பு வவண்டல்:
அெ: ஆண்டவலர இரக்கமாயிரும்.
எல்: ஆண்டவலர இரக்கமாயிரும்.
அெ: கிறிஸ்துலவ இரக்கமாயிரும்.
எல்: கிறிஸ்துலவ இரக்கமாயிரும்.
அெ: ஆண்டவலர இரக்கமாயிரும்.
எல்: ஆண்டவலர இரக்கமாயிரும்.

உன்னதங்களிவல (தசபம்):
உன்ைதங்களிலே கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக!
உேகிைிலே நன்மைத்லதாருக்கு அதமதி ஆகுக!
உம்தமப் புகழ்கின்லறாம். உம்தம வாழ்த்துகின்லறாம்.
உம்தம ஆராதிக்கின்லறாம். உம்தம மகிதமப்ெடுத்துகின்லறாம்.
உமது லமோை மாட்சிதமயின் பொருட்டு, உமக்கு நன்றி கூறுகின்லறாம்.
ஆண்டவராகிய இதறவா! வானுேக அரசலர!
எல்ோம் வல்ே தந்ததயாகிய இதறவா! ஒலர மகைாய் உதித்த ஆண்டவலர!
இலயசு கிறிஸ்துலவ! ஆண்டவராகிய இதறவா!
இதறவைின் பசம்மறிலய! தந்ததயின் திருமகலை!
உேகின் ொவங்கதளப் லொக்குெவலர! எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும்!
உேகின் ொவங்கதளப் லொக்குெவலர! எங்கள் மன்றாட்தட ஏற்றருளும்!
தந்ததயின் வேப்ெக்கம் வற்றிருப்ெவலர!
ீ
எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும்!
ஏபைைில் இலயசு கிறிஸ்துலவ! நீர் ஒருவலர தூயவர்!
நீர் ஒருவலர ஆண்டவர்! நீர் ஒருவலர உன்ைதர்!
தூய ஆவியாலராடு தந்ததயாகிய இதறவைின் மாட்சியில் இருப்ெவர் நீலர.
ஆபமன்!

உன்னதங்களிவல (பொடல்):
உன்ைதங்களிலே கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக.
உேகிைிலே நன்மைத்லதாருக்கு அதமதி உண்டாகுக.
புகழ்கின்லறாம் யாம் உம்தமலய வாழ்த்துகின்லறாம் இதறவலை.
உமக்கு ஆராததை புரிந்து உம்தம மாட்சிப் ெடுத்துகின்லறாம் யாம்.
உமது லமோை மாட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்லறாம்.
ஆண்டவராகிய இதறவலை இதையில்ோத விண்ைரலச.
ஆற்றல் அதைத்தும் பகாண்டு இேங்கும் வல்ே தந்தத இதறவலை.
ஒலர மகைாக உதித்த ஆண்டவர் இலயசு கிறிஸ்து இதறவலை.
ஆண்டவராகிய இதறவலை இதறவைின் திருச் பசம்மறிலய.
தந்ததயிைின்று என்பறன்றுமாக உதித்த இதறவன் மகலை நீர்.
உேகின் ொவம் லொக்குெவலர நீர் எம் மீ து இரங்குவர்.
ீ
உேகின் ொவம் லொக்குெவலர எங்கள் மன்றாட்தட ஏற்றருள்வர்.
ீ
தந்ததயின் வேப்ெக்கம் வற்றிருப்ெவலர,
ீ
நீர் எம் மீ து இரங்குவர்.
ீ
ஏபைைில் இலயசு கிறிஸ்துலவ, நீர் ஒருவலர தூயவர்!
நீர் ஒருவலர ஆண்டவர்! நீர் ஒருவலர உன்ைதர்!
தூய ஆவிலயாடு தந்தத இதறவைின் மாட்சியில் இருப்ெவர் நீலர.
ஆபமன்.

திருக்குழும மன்ைொட்டு:
அெ: பசெிப்லொமாக...
எல்: ஆபமன்.

வொர்த்மத வழிபொடு:
அெ: ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
எல்: இதறவனுக்கு நன்றி.

நற்தசய்தி:
அெ: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்ொராக.
எல்: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்ொராக.
அெ: மத்லதயு / மாற்கு / லூக்கா / லயாவான் எழுதிய தூய நற்பசய்தியிேிருந்து
வாசகம்.
எல்: ஆண்டவலர, மாட்சி உமக்லக.
அெ: கிறிஸ்துவின் நற்பசய்தி.
எல்: கிறிஸ்துலவ, உமக்குப் புகழ்.

மமையுமை:
நம்பிக்மக அைிக்மக (தசபம்):
ஒலர கடவுதள நம்புகிலறன்.
விண்ைகமும் மண்ைகமும், காண்ெதவ காைாததவ,
யாவும் ெதடத்த எல்ேம் வல்ே தந்தத அவலர.
கடவுளின் ஒலர மகைாய் உதித்த ஒலர ஆண்டவர் இலயசு கிறிஸ்துதவ நம்புகிலறன்.
இவர் காேங்களுக்பகல்ோம் முன்லெ தந்ததயிடமிருந்து ெிறந்தார்.
கடவுளிைின்று கடவுளாக, ஒளியின்றி ஒளியாக,
உண்தமக் கடவுளிைின்று உண்தமக் கடவுளாக உதித்தவர்.
இவர் உதித்தவர், உண்டாக்கப்ெட்டவர் அல்ேர். தந்ததலயாடு ஒலர பொருளாைவர்.
இவர் வைியாகலவ யாவும் ெதடக்கப்ெட்டை.
மைிதர் நமக்காகவும், நம் மீ ட்புக்காகவும் விண்ைகம் இருந்து இரங்கிைார்.
(மைிதர் ஆைார் எைச் பசால்லும் வதர எல்ோரும் ததே வைங்கவும்)
தூய ஆவியால் கன்ைி மரியாவிடம் உடல் எடுத்து மைிதர் ஆைார்.
லமலும் நமக்காகப் பொந்தியு ெிோத்தின் அதிகாரத்தில்
சிலுதவயில் அதறயப்ெட்டுப், ொடுெட்டு, இறந்து அடக்கம் பசய்யப்ெட்டார்.

மதறநூல்களின்ெடி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்பதழுந்தார்.
விண்ைகத்துக்கு எழுந்தருளி,
எல்ோம் வல்ே தந்ததயின் வேப்ெக்கம் வற்றிருக்கின்றார்.
ீ
வாழ்லவாதரயும்,

இறந்லதாதரயும்

தீர்ப்ெிட,

மாட்சியுடன்

மீ ண்டும்

வர

இருக்கின்றார்.
அவரது ஆட்சிக்கு முடிவு இராது.
துந்ததயிடமிருந்தும் மகைிடமிருந்தும் புறப்ெடும் ஆண்டவரும்
உயிர் அளிப்ெவருமாை தூய ஆவியாதர நம்புகிலறன்.
இவர்

தந்ததலயாடும்

மகலைாடும்

ஒன்றாக

ஆராததையும்

மாட்சியும்

பெறுகின்றார்.
இதறவாக்கிைர்கள் வாயிோகப் லெசியவர் இவலர.
ஒலர புைித, கத்லதாேிக்க, திருத்தூதர் வைிவரும் திரு அதவதய நம்புகிலறன்.
ொவ மன்ைிப்புக்காை ஒலர திருமுழுக்தக ஏற்றுக்பகாள்கிலறன்.
இறந்லதாரின்

உயிர்ப்தெயும்,

வரவிருக்கும்

மறு

உேக

வாழ்தவயும்

எதிர்ொர்க்கிலறன்.
ஆபமன்.

நம்பிக்மக அைிக்மகப் (பொடல்):
விண்தையும் மண்தையும் ெதடத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார்.
தந்தத, மகன், தூய ஆவியராய் ஒன்றாய் வாழ்வாதர நம்புகிலறன்.
தூய ஆவியின் வல்ேதமயால் இதற மகன் நமக்காய் மைிதராைார்.
கன்ைி மரியிடம் ெிறந்தவராம் இலயசுதவ உறுதியாய் நம்புகிலறன்.
ெிோத்துவின் ஆட்சியில் ொடுெட்டார். சிலுதவயில் இறந்து அடக்கப்ெட்டார்.
மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்பதழுந்தார். இறப்ெின் மீ லத பவற்றி பகாண்டார்.
விண்ைகம் வாழும் தந்ததயிடம் அரியதைக் பகாண்டு இருக்கின்றார்.
உேகம் முடியும் காேத்திலே நடுவராய் திரும்ெவும் வந்திடுவார்.
தூய ஆவியாதர நம்புகிலறன். ொரிைில் அவர் துதை லவண்டுகிலறன்.
ொவ மன்ைிப்ெில் தூய்தம பெற்றுப் ெரிகார வாழ்வில் நிதேத்திடுலவன்.
திரு அதவ உதரப்ெதத நம்புகிலறன். புைிதர்கள் உறதவ நம்புகிலறன்.
உடேின் உயிர்ப்தெ நிதேவாழ்தவ உறுதியுடலை நம்புகிலறன்.
ஆபமன்.

நம்பிக்மகயொளரின் மன்ைொட்டுகள்:
அெ: ...அருள லவண்டும் எை ஆண்டவதரக் பகஞ்சி மன்றாடுலவாம்.
எல்: எல்ோம் வல்ே இதறவா, எங்கள் மன்றாட்தடக் லகட்டருளும்.

நற்கருமை வழிபொடு:
அப:

சலகாதர

சலகாதரிகலள!

என்னுதடயதும்

உங்களுதடயதுமாை

இப்ெேி

எல்ோம் வல்ே தந்ததயாகிய இதறவனுக்கு ஏற்றதாகும்ெடி மன்றாடுங்கள்.
எல்:

ஆண்டவர்

நன்தமக்காகவும்,

தமது

பெயரின்

புைிதத்

திரு

புகழ்ச்சிக்காகவும்,

அதவ

அதைத்தின்

மாட்சிக்காகவும்,

நமது

நேனுக்காகவும்,

உமது

தகயிேிருந்து இப்ெேிதய ஏற்றுக்பகாள்வாராக.

கொைிக்மக மீ து மன்ைொட்டு:
அப: பசெிப்லொமாக...
எல்: ஆபமன்.

நற்கருமை மன்ைொட்டு:
அெ: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்ொராக.
எல்: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்ொராக.
அெ: இதயங்கதள லமலே எழுப்புங்கள்.
எல்: ஆண்டவரிடம் எழுப்ெியுள்லளாம்.
அெ: நம் இதறவைாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுலவாம்.
எல்: அது தகுதியும் நீதியும் ஆைலத.

தூயவர் பொடல்:
தூயவர், தூயவர், தூயவர்! வான் ெதடகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர்.
விண்ைகமும் மண்ைகமும் உமது மாட்சியால் நிதறந்துள்ளை.
உன்ைதங்களிலே ஓசன்ைா! உன்ைதங்களிலே ஓசன்ைா!
ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர்.
உன்ைதங்களிலே ஓசன்ைா! உன்ைதங்களிலே ஓசன்ைா!
அெ: நம்ெிக்தகயின் மதறபொருள்.
எல்: ஆண்டவலர, நீர் வருமளவும் உமது இறப்ெிதை அறிக்தகயிடுகின்லறாம். உமது
உயிர்ப்ெிதையும் எடுத்துதரக்கின்லறாம்.

திருவிருந்துச் சடங்கு:
அெ: மீ ட்ெரின் கட்டதளயால் கற்ெிக்கப்ெட்டு, இதறப்ெடிப்ெிதையால் ெயிற்சி பெற்ற
நாம் துைிந்து பசால்லவாம்.
எல்: விண்ணுேகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்ததலய,
உமது பெயர் தூயது எைப் லொற்றப் பெறுக.
உமது ஆட்சி வருக.

உமது திருவுளம் விண்ணுேகில் நிதறலவறுவது லொே,
மண்ணுேகிலும் நிதறலவறுக.
எங்கள் அன்றாட உைதவ இன்று எங்களுக்குத் தாரும்.
எங்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் பசய்லவாதர நாங்கள் மன்ைிப்ெது லொே,
எங்கள் குற்றங்கதள மன்ைியும்.
எங்கதளச் லசாததைக்கு உட்ெடுத்தாலதயும்.
தீதமயிேிருந்து எங்கதள விடுவித்தருளும்.
குரு

:

ஆண்டவலர,

தீதம

அதைத்திேிருந்தும்

எங்கதள

விடுவித்து...

எம்

மீ ட்ெராகிய இலயசு கிறிஸ்துவின் வருதகக்காகவும் காத்திருக்கின்லறாம்.
எல்: ஏபைைில், ஆட்சியும், வல்ேதமயும், மாட்சியும் என்பறன்றும் உமலத!
குரு

:

ஆண்டவலர,

இலயசு

கிறிஸ்துலவ,

'அதமதிதய

உங்களுக்கு

பசல்கிலறன்,"... என்பறன்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி பசய்கின்றவர் நீலர.
எல்: ஆபமன்.
அெ: ஆண்டவருதடய அதமதி உங்கலளாடு என்றும் இருப்ெதாக.
எல்: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்ொராக.
அெ: ஒருவருக்பகாருவர் அதமதிதயப் ெகிர்ந்து பகாள்லவாம்.

மன்னிப்பு மன்ைொட்டு (தசபம்):
உேகின் ொவங்கதளப் லொக்கும் இதறவைின் பசம்மறிலய,
எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும்.
உேகின் ொவங்கதளப் லொக்கும் இதறவைின் பசம்மறிலய,
எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும்.
உேகின் ொவங்கதளப் லொக்கும் இதறவைின் பசம்மறிலய,
எங்களுக்கு அதமதிதய அளித்தருளும்.

மன்னிப்பு மன்ைொட்டு (பொடல்):
உேகின் ொவம் லொக்கும் இதறவைின் பசம்மறிலய!
எம் லமல் இரக்கம் தவயும்.
உேகின் ொவம் லொக்கும் இதறவைின் பசம்மறிலய!
எம் லமல் இரக்கம் தவயும்.
உேகின் ொவம் லொக்கும் இதறவைின் பசம்மறிலய!
எமக்கு அதமதி அருளும்.

விட்டுச்

அெ: இலதா, இதறவைின் பசம்மறி! இலதா, உேகின் ொவங்கதளப் லொக்குெவர்!
பசம்மறியின் விருந்துக்கு அதைக்கப் பெற்லறார் லெறுபெற்லறார்!
எல்: ஆண்டவலர! நீர் என் இல்ேத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன், ஆைால்,
ஒரு வார்த்தத மட்டும் பசால்ேியருளும் எைது ஆன்மா நேம் அதடயும்.
அெ: கிறிஸ்துவின் திரு உடல்.
எல்: ஆபமன்.
கிறிஸ்துவின் ஆன்மாலவ என்தைப் புைிதமாக்கும்.
கிறிஸ்துவின் திரு உடலே என்தை மீ ட்டருளும்.
கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தலம என்தை எழுச்சியூட்டும்.
கிறிஸ்துவின் விோவின் தண்ைலர
ீ
என்தைக் கழுவிடுலம.
கிறிஸ்துவின் ொடுகலள என்தைத் லதற்றிடுலம.
ஓ நல்ே இலயசுலவ எைக்குச் பசவிசாயும்.
உம் திருக்காயங்களுள் என்தை மதறத்தருளும்.
உம்மிடமிருந்து என்தைப் ெிரிய விடாலதயும்.
தீயப் ெதகவரிடம் இருந்து என்தைக் காத்தருளும்.
எைது இறப்ெின் லவதளயிைில் என்தை அதைத்தருளும்.
உம்மிடம் வர எைக்குக் கட்டதளயிட்டருளும்.
புைிதர்களுடன் எக்காேமும் உம்தமப் புகைச் பசய்யும். ஆபமன்.

திருக்குழும மன்ைொட்டு:
அெ: பசெிப்லொமாக...
எல்: ஆபமன்.

அைிவிப்புகள்:
நிமைவுச் சடங்கு:
அெ: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்ொராக.
எல்: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்ொராக.
அெ: எல்ோம் வல்ே இதறவன், தந்தத, மகன், தூய ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசி
வைங்குவாராக.
எல்: ஆபமன்.
அெ: பசன்று வாருங்கள் திருப்ெேி நிதறலவறிற்று.
எல்: இதறவனுக்கு நன்றி.

ஆயர் திருப்பலியில் நிமைவுச் சடங்கு:
ஆயர்: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்ொராக.
எல்: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்ொராக.
ஆயர்: ஆண்டவருதடய பெயர் லொற்றப்ெடுவதாக.
எல்: இன்றும் என்றும் லொற்றப்ெடுவதாக.
ஆயர்: ஆண்டவருதடய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு.
எல்: அவலர விண்ைகத்ததயும் மண்ைகத்ததயும் ெதடத்தவர்.
ஆயர்: எல்ோம் வல்ே இதறவன், தந்தத, மகன், தூய ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசி
வைங்குவாராக.
எல்: ஆபமன்.
ஆயர்: பசன்று வாருங்கள் திருப்ெேி நிதறலவறிற்று.
எல்: இதறவனுக்கு நன்றி.

