
த��ல் ெஜபமாைல 

  

தந்ைத, மகன், �ய ஆ��ன் ெபயராேல,  ஆெமன். 

 

நம்�க்ைக அ�க்ைக 

�ண்ணகத்ைத�ம் மண்ணகத்ைத�ம் பைடத்த எல்லாம் வல்ல தந்ைதயா�ய 

கட�ைள நம்��ன்ேறன்.  அவ�ைடய ஒேர மகனா�ய, நம் ஆண்டவர,் இேய� 

��ஸ்�ைவ நம்��ன்ேறன்.  இவர ்�ய ஆ�யால் க��ற்�, கன்னி 

மரி�ட��ந்� �றந்தார.்  ெபாந்�� �லாத்��ன் அ�காரத்�ல் பா�பட�், 

��ைவ�ல் அைறயப்பட�், இறந்�, அடக்கம் ெசய்யப்படட்ார.்  பாதாளத்�ல் 

இறங்�, �ன்றாம் நாள் இறந்ேதாரிட��ந்� உ�ரத்்ெத�ந்தார.்  �ண்ணகத்�ற்� 

எ�ந்த�ளி, எல்லாம் வல்ல தந்ைதயா�ய, கட�ளின் வலப்பக்கத்�ல் 

�ற்��க்�ன்றார.்  அங்��ந்� வாழ்ேவா�க்�ம், இறந்ேதா�க்�ம், �ரப்்� வழங்க 

வ�வார.்  �ய ஆ�யானவைர  நம்��ன்ேறன்.  �னித கத்ேதா�க்க �� 

அைவைய நம்��ன்ேறன். �னிதரக்ளின் உற� ஒன்�ப்ைப நம்��ன்ேறன்.   பாவ 

மன்னிப்ைப நம்��ன்ேறன்.  உட�ன் உ�ரப்்ைப நம்��ன்ேறன்.  நிைலவாழ்ைவ 

நம்��ன்ேறன்.  ஆெமன் 

 

�ண்�ல�ல் இ�க்�ற எங்கள் தந்ைதேய  

 

�ண்�ல�ல் இ�க்�ற எங்கள் தந்ைதேய, உம� ெபயர ்�ய� எனப் 

ேபாற்றப்ெப�க. உம� ஆட�் வ�க.  உம� ���ளம், �ண்�ல�ல் 

நிைறேவ�வ� ேபால, மண்�ல��ம் நிைறேவ�க.   

 

எங்கள் அன்றாட உணைவ, இன்� எங்க�க்�த் தா�ம். எங்க�க்� எ�ராகக் 

�ற்றம் ெசய்ேவாைர, மன்னிப்ப� ேபால, எங்கள் �ற்றங்கைள மன்னி�ம். 

எங்கைளச ்ேசாதைனக்� உடப்�த்தாேத�ம். �ைம���ந்� எங்கைள 

���த்த��ம். ஆெமன்.  

 



அ�ள் நிைறந்த மரிேய �ன்� �ைற 

அ�ள் நிைறந்த மரிேய வாழ்க. ஆண்டவர ்உம்�டேன. ெபண்க�க்�ள் ஆ� 

ெபற்றவர ்நீேர. உம்�ைடய ��வ�ற்�ன் கனியா�ய இேய��ம், ஆ�ர ்

ெபற்றவேர.  

 

�னித மரியாேய, இைறவனின் தாேய, பா�களாய் இ�க்�ற எங்க�க்காக, 

இப்ெபா��ம், எங்கள் இறப்�ன் ேவைள��ம், ேவண்�க்ெகாள்�ம். ஆெமன். 

 

தந்ைதக்�ம் மக�க்�ம் 

தந்ைதக்�ம் மக�க்�ம் �ய ஆ�யா�க்�ம் மாட�் உண்டாவதாக. 

ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்த�ேபால, இப்ெபா��ம், எப்ெபா��ம், என்ெறன்�ம் 

இ�ப்பதாக. ஆெமன். 

 

ஓ என் இேய�ேவ 

ஓ என் இேய�ேவ! எங்கள் பாவங்கைளப் ெபா�த்த��ம். எங்கைள நரக 

ெந�ப்���ந்� �டட்��ம். எல்லாைர�ம் �ண்�லகப் பாைத�ல் 

நடத்�ய��ம். உம� இரக்கம் யா�க்� அ�கம் ேதைவேயா, அவரக்�க்�ச ்

�றப்பான உத� �ரி�ம். 

��ப்�: ஒவ்ெவா� பத்� மணிக்� �ற�ம் ெசால்ல ேவண்�ய�.  

   



 

ம�ழ்ச�் நிைற மைற உண்ைமகள்: 

                (�ங்கள், சனி) 

1. க�ரிேயல் �தர ்கன்னிமரியா�க்� மங்கள வாரத்்ைத ெசான்னைத 

�யானித்�, தாழ்ச�் என்�ம் வரத்ைதக் ேகட�்ச ்ெச�ப்ேபாமாக. 

2. கன்னி மரியாள் எ�செபத்தம்மாைளச ்சந்�த்தைதத் �யானித்�, �றரன்� 

என்�ம் வரத்ைதக் ேகட�் ெச�ப்ேபாமாக. 

3. இேய� �றந்தைதத் �யானித்�, எளிைம என்�ம் வரத்ைதக் ேகட�் 

ெச�ப்ேபாமாக. 

4. இேய� ேகா��ல் காணிக்ைகயாக ஒப்�க் ெகா�த்தைத �யானித்�, 

இைறவனின் ���ளத்�க்�ப் பணிந்� நடக்�ம் வரத்ைதக் ேகட�் 

ெச�ப்ேபாமாக. 

5. காணாமற் ேபான இேய�ைவக் கண்டைடந்தைத �யானித்�, நாம் அவைர 

எந்நா�ம் ேத�ம் வரத்ைதக் ேகட�் ெச�ப்ேபாமாக. 

 

�யர் மைற உண்ைமகள்: 

      ( ெசவ்வாய், ெவள்ளி) 

1. இேய� இரத்த �யரை்வ �ந்�யைதத் �யானித்�, நம் பாவங்க�க்காக 

மனத்�யர ்அைடய ெச�ப்ேபாமாக! 

2. இேய� கற்�ணில் கட�்ண்� அ�ப்படட்ைதத் �யானித்�, �லன்கைள 

அடக்� வா�ம் வரம் ேகடே்பாமாக! 

3. இேய� �ள்�� தரித்தைதத் �யானித்�, நம்ைமேய ஒ�க்க�ம், நிந்ைத 

ேதால்�கைள ம�ழ்�டன் ஏற்க�ம் ெச�ப்ேபாமாக! 

4. இேய� ��ைவ �மந்� ெசன்றைதத் �யானித்�, வாழ்க்ைகச ்�ைமைய 

ெபா�ைமேயா� ஏற்� வாழச ்ெச�ப்ேபாமாக! 

5. இேய� ��ைவ�ல் அைறயப்பட�் இறந்தைதத் �யானித்�, இேய�ைவ 

அன்� ெசய்ய�ம், �றைர மன்னிக்க�ம் வரம் ேகடே்பாமாக! 

 

 



ம�ைம நிைற மைற உண்ைமகள்: 

       ( �தன், ஞா�� ) 

1. இேய� உ�ரத்்ெத�ந்தைதத் �யானித்�, உ��ள்ள ��வாசத்�டன் வாழ 

ெச�ப்ேபாமாக! 

2. இேய��ன் �ண்ேணற்றத்ைதத் �யானித்�, நம்�க்ைக�டன் �ண்ணக 

வாழ்ைவத் ேத�ம் வரம் ேகடே்பாமாக! 

3. �ய ஆ�யாரின் வ�ைகையத் �யானித்�, நாம் அைனவ�ம் ஆ�யாரின் 

ஒளிைய�ம் அன்ைப�ம் ெபற ெச�ப்ேபாமாக! 

4. இைறயன்ைன�ன் �ண்ேணற்ைபத் �யானித்�, நா�ம் �ண்ணக 

ம�ைம�ல் பங்�ெபற ெச�ப்ேபாமாக ! 

5. இைறயன்ைன �ண்ணக மண்ணக அர�யாக மணி�� �டட்ப் ெபற்றைதத் 

�யானித்�, நம் அன்ைன�ன் �� ஆழ்ந்த பக்� ெகாள்ள ெச�ப்ேபாமாக ! 

 

ஒளி நிைற மைற உண்ைமகள்:  

      (�யாழக் �ழைம) 

1. இேய� ேயாரத்ான ஆற்�ல் ����க்� ெபற்றைத �யானிப்ேபாமாக ! 

2. கானா�ர ்��மணத்�ல் இேய� தண்ணீைர �ராடை்ச இரசமாக 

மாற்�யைத �யானிப்ேபாமாக ! 

3. இேய� �ண்ணரைசப் பைறசாற்�யைத �யானிப்ேபாமாக ! 

4. இேய� தாேபார ்மைல�ல் உ�மாற்றம் ெபற்றைத �யானிப்ேபாமாக ! 

5. இேய� கைட� இரா ��ந்�ண்டைத�ம் நற்க�ைண ஏற்ப�த்�யைத�ம் 

�யானிப்ேபாமாக ! 

 

   



ெஜபமாைல நிைற�ல்: 

  

அ��தரான �னித �க்ேகேல, ேதவ�தரக்ளான �னித க�ரிேயேல, ரேபேல, 

அப்ேபாஸ்தலரக்ளான �னித இராயப்பேர, �ன்னப்பேர, அ�ளப்பேர நாங்கள் 

எத்தைன பா�களா��ந்தா�ம், நாங்கள் ேவண்�க்ெகாண்ட இந்த ஜம்பத்� 

�ன்� மணிெசபத்ைத�ம் உங்கள் ஸ்ேதாத்�ரங்கேளாேட ஒன்றாகக் �ட�், �னித 

ேதவமாதா�ன் ��ப்பாதத்�ல், பாத காணிக்ைகயாக ைவக்க உங்கைளப் 

�ராத்�த்�க் ெகாள்�ேறாம். ஆெமன்.  

 

�னித ேதவமாதா�ன் �ராத்தைன  

  

�வா� ��ைபயா��ம் 

��ஸ்�ேவ ��ைபயா��ம் 

�வா� ��ைபயா��ம் 

��ஸ்�ேவ எங்கள் �ராத்தைனையக் ேகடட்��ம் 

��ஸ்�ேவ எங்கள் �ராத்தைனைய நன்றாகக் ேகடட்��ம் 

 

பரமண்டலங்களிேல இ�க்�ற �தாவா�ய சரே்வ�ரா  

எங்கைள தையபண்ணி இரட்��ம் �வா� 

உலகத்ைத �ட�் இரட�்த்த �தானா�ய சரே்வ�ரா 

எங்கைள தையபண்ணி இரட்��ம் �வா� 

�ய ஆ�யா�ய சரே்வ�ரா -  எங்கைள தையபண்ணி இரட்��ம் �வா� 

 

�னித மரிேயாேய  -எங்க�க்காக ேவண்�க்ெகாள்�ம் 

சரே்வ�ர�ைடய �னித மாதாேவ -எங்க�க்காக ... 

கன்னியாஸ்�ரீகளின் உத்தம கன்னிைகேய ... 

மகா அன்�ற்� பாத்�ரமா��க்�ற மாதாேவ... 

��ஸ்���ைடய மாதாேவ... 

ேதவ வரப்�ரசாதத்�ன் மாதாேவ... 



மகா பரி�த்த மாதாேவ... 

அத்�யந்த �ரத்�யா��க்�ற மாதாேவ.. 

ப�தற்ற கன்னிைகயா��க்�ற மாதாேவ... 

கன்னி �த்தங்ெகடாத மாதாேவ... 

மகா அன்�க்�ப் பாத்�ரமா��க்கற மாதாேவ... 

ஆசச்ரியத்�க்�ரிய மாதாேவ... 

நல்ல ஆேலாசைன மாதாேவ... 

��ஷ்�க�ைடய மாதாேவ... 

இரடச்க�ைடய மாதாேவ... 

மகா �த்��ைடத்தான கன்னிைகேய... 

மகா வணக்கத்�க்�ரிய கன்னிைகேய... 

�ரகாசமாய் ஸ்��க்கப்படட் ேயாக்�யமா��க்�ற கன்னிைகேய... 

சக்��ைடத்தவளா��க்�ற கன்னிைகேய... 

தைய�ள்ள கன்னிைகேய... 

��வா�யா��க்�ற கன்னிைகேய.... 

த�மத்�ன் கண்ணா�ேய... 

ஞானத்�க்� இ�ப்�டேம... 

எங்கள் சந்ேதாஷத்�ன் காரணேம... 

ேதவ இரக�யத்ைதக் ெகாண்��க்�ற ேராஜா �ஷ்பேம... 

ஞான பாத்�ரேம... 

ம�ைமக்�ரிய பாத்�ரேம... 

அத்�யந்த பக்��ைடத்தான பாத்�ரேம... 

தா�� இராஜா�ைடய உப்பரிைகேய... 

தந்த மயமா��க்�ர உப்பரிைகேய... 

ெசாரண் மயமா��க்�ற ஆலயேம... 

வாக்�த்தத்தத்�ன் ெபடட்கேம... 

பரேலாகத்��ைடய வாசேல... 

��யக்காலத்�ன் நடச்த்�ரேம... 

�யா�க்கார�க்� ஆேராக்�யேம... 



பா�க�க்� அைடக்கலேம... 

கஸ்�ப்ப��றவரக்�க்� ேதற்றரேவ... 

��ஸ்தவரக்�ைடய சகாயேம... 

சம்மன�க்க�ைடய இராக்�னிேய... 

�தா �தாக்க�ைடய இராக்�னிேய... 

இைறவாக்�னரக்�ைடய இராக்�னிேய... 

அப்ேபாஸ்தலரக்�ைடய இராக்�னிேய... 

மைறசாட�்க�ைடய இராக்�னிேய... 

��யரக்�ைடய இராக்�னிேய... 

கன்னியரக்�ைடய இராக்�னிேய... 

அைனத்�ப் �னிதரக்�ைடய இராக்�னிேய... 

ெஜன்ம பாவ�ன்� உற்ப�த்த இராக்�னிேய... 

பரேலகத்�க்� ஆேராபணமான இராக்�னிேய... 

��ச ்ெசபமாைல�ன் இராக்�னிேய... 

சமாதானத்�ன் இராக்�னிேய... 

 

உல�ன் பாவங்கைளப் ேபாக்�ம் இைறவனின் ெசம்ம�ேய  

எங்கள் பாவங்கைளப் ெபா�த்த��ம் �வா�  

உல�ன் பாவங்கைளப் ேபாக்�ம் இைறவனின் ெசம்ம�ேய  

எங்கள் மன்றாட்ைடக் ேகட்ட��ம் �வா�  

உல�ன் பாவங்கைளப் ேபாக்�ம் இைறவனின் ெசம்ம�ேய  

எங்கள் ேமல் இரக்கமா��ம் �வா�  

 

சரே்வ�ர�ைடய பரி�த்த மாதாேவ ! இேதா உம்�ைடய சரணமாக ஓ�வந்ேதாம். 

எங்கள் அவசரங்களிேல, நாங்கள் ேவண்�க் ெகாள்��றதற்�ப், பாரா�கமாய் 

இராேத�ம். ஆ�ரவ்�க்கப்படட்வ�மாய், ேமாடச்�ைடயவ�மா��க்�ற நித்�ய 

கன்னிைகேய ! சகல ஆபத்�க்களிேல�ம் நின்� எங்கைளத் தற்காத்�க் 

ெகாள்�ம்.  -ஆெமன் . 



இேய� ��ஸ்��ன் வாக்���க�க்�, நாங்கள் த���ள்ளவரக்ள் ஆ�ம்ப� - 

சர்ேவ�ர�ைடய பரி�த்த மாதாேவ, எங்க�க்காக ேவண்�க்ெகாள்�ம். 

 

ெஜ�ப்ேபாமாக : 

  இைறவா! ��மனேதாேட ெதண்டனாக ��ந்��டக்�ற, இந்த 

��ம்பத்ைதப் பாரத்்�, எப்ெபா��ம் பரி�த்த கன்னியான, மரியா�ைடய 

ேவண்�த�னாேல, சகல சத்��க்களின் சற்பைன�ேல நின்�, �ரசன்னராய்த் 

தைய ெசய்� இரட�்�ம். இந்த மன்றாட�்க்கைள எல்லாம், எங்கள் ஆண்டவரான 

இேய�நாத�ைடய, ���கத்ைதப் பாரத்்�, எங்க�க்�த் தந்த��ம். - ஆெமன் 

 

��ைப தயாபத்� மந்�ரம்  

●  ��ைப தயாபத்�க்� மாதாவா��க்�ற எங்கள் இராக்�னிேய வாழ்க! 

எங்கள் ��யேம, எங்கள் தஞ்சேம, எங்கள் ம�ரேம வாழ்க! 

பரேத�களா��க்�ற நாங்கள் ஏைவ�ன் மக்கள், உம்ைமப் பாரத்்� 

�ப்���ேறாம்.  

● இந்தக் கண்ணீரக்் கணவா�ேல நின்� �ரலா�த்த��, உம்ைமேய 

ேநாக்�ப் ெப��ச�் ���ேறாம்.  

● ஆதலால் எங்க�க்காக ேவண்� மன்றா��ற தாேய, உம்�ைடய 

தயாள�ள்ள ��க்கண்கைள எங்கள் ேபரில் ��ப்�ய��ம்.  

● இதன்�ேய நாங்கள் இந்தப் பரேதசம் கடந்த �ற்பா� உம்�ைடய 

��வ�ற்�ன் கனியா�ய இேய�நாத�ைடய �ரத்�யடச்மான தரிசனத்ைத 

எங்க�க்�த் தந்த��ம்.  

● ��பாகரிேய, தயாபரிேய, ேபரின்ப இரச�ள்ள கன்னிமரியாேய! 

- இேய� ��ஸ்� நாத�ைடய, �� வாக்�த்தத்தங்க�க்�, நாங்கள் 

பாத்�ரவான்களாய் இ�க்கத்தக்கதாக - 

சர்ேவ�ர�ைடய பரி�த்த மாதாேவ எங்க�க்காக ேவண்�க்ெகாள்�ம். 

-ஆெமன் . 

 



ெஜ�ப்ேபாமாக: 

  சரவ் சக்��ைடயவ�மாய் நித்�ய�மாய் இ�க்�ற இைறவா! 

�த்�ேப�ெபற்ற கன்னித்தாயான மரியா��ைடய ஆத்�ம�ம் சரீரம் �ய 

ஆ��ன் அ�க்கரகத்�னாேல ேதவரீ�ைடய ��மக�க்� ேயாக்�யமான 

�டமா��க்க ஏற்ெகனேவ நிய�த்த�ளினீேர. அந்த �வ்�ய தாைய நிைனத்� 

ம�ழ்�ற நாங்கள் அவ�ைடய இரக்க�ள்ள மன்றா�னாேல இவ்�ல�ல் சகலப் 

ெபால்லாப்�க்களிேல�ம் நித்�ய மரணத்�ேல�ம் நின்� இரட�்க்கப்ப�ம்ப�க்� 

��ைப �ரந்்த��ம். இந்த மன்றாட�்க்கைளெயல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரா�ய 

இேய�நாத�ைடய ���கத்ைதப் பாரத்்� எங்க�க்�த் தந்த��ம். -ஆெமன். 

 

Saint Michael Prayer: 

 

Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. 

Be our safeguard against the wickedness and the snares of the devil. 

May God rebuke him we humbly pray and do thou O Prince of the Heavenly Host, 

cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl throughout the world 

seeking the ruin of souls. Amen 

 

பரி�த்த பாப்பரசரின் க�த்�க்கள் நிைறேவ�ம் ப�யாக ெஜ�ப்ேபாமாக : 

ஒ� பரேலாக மந்�ரம்,  

ஒ� அ�ள் நிைறந்த மந்�ரம் மற்�ம்  

ஒ� �ரித்�வத் �� ெசால்ேவாம்.  

 

தந்ைத, மகன், �ய ஆ��ன் ெபயராேல,  ஆெமன். 


